
IKA.9 NA ARALIN

MGA KATUNGKULAN
NG MAGULANG

"Ang Diyos ay may layunin sa buhay ng batang
ito. Ang pagkasumpong ng layuning ito at ang pag.
lapat sa buhay nito ay nangangahulugan ng tagum-
pay. Ang pagtanggi o pagwalang-bahala nito ay
nangangahulugan ng kabiguan gaano man ang
iyong tayog sa sanlibutan. Ito y iyong prebelihiyo
at katungkulan na patnubayan ang iyong anak sa
paraang ang kalooban ng Diyos ang gawing da-
kilang adhikain ng kanyang buhay. sa pagkaatas na
ito ikaw ay tinawag na magtalaga ng iyong sarili
ngayon; sa kalagayang ito iyong ihandog ang iyong
anak sa Diyos." - mula sa "Minister 's Service
Book"



144 Ang Pag-aasawa at Ang Tahanan

Sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo Ang Sumu-
sunod Na Mga Katungkulan Ng Mga

Magulang:

Mahalin ang Kanilang Mga Anak

Ipagkaloob ang Pangangailangang Materyal

Isang tahanan
Pananamit at pagkain

Papag-aralin ang Kanilang Mga Anak

Pag-aaral
Pagtuturo sa tahanan
Pagwawasto

Ipagkaloob ang Kanilang Mga Pangangailangang
Espmtuwa!

Pagtatalaga ng mga anak
Pagtuturo ng salita ng Diyos
Pagdalo sa sambahan
Pagsamba at pananalangin ng sambahayan
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MAHALIN ANG KANILANG MGA ANAK

Ang mga anak ay ibuugay ng DIYos sa mga ma-
gulang bilang Isang banal na pagkakattwala na di
dapat tanggapin ng walang sagot Inaasahan NIyang
mamahalin ng mga magulang ang kanilang mga
anak at pangalagaan SIla sa pmakarnabuting paraan.

Ang pag-ibig ay nagpapasnnula sa damdarmn ng
mga magulang patungkol sa bata kahit bago pa ItO
ISIlang Dapat mahahn ng mga magulang ang mga
bata at tanggapin ItO bilang Isang pagpapalang
mula sa DIYOS maging Ito'y Isang babae o Isang la-
laki.

Mga Awit 127'3 Ang mga anak ay mana mula
sa Panginoon

Katlangan ng mga sanggol ang pag-ibig upang SIla'y
lumaking mahusay at malusog Kaya, ibigay mnyo
sa inyong sanggol ang mabuting pasimula ng buhay
sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa kanya at pag-
papadama na SIya'y 1n11bIgnmyo.

Kung innbíg nmyo ang iyong mga anak, tatang-
gapin ninyo na masaya ang pananagutan ng pagpa-
papalaki sa kanila. Ang mga magulang ay dapat
maglaan ng pagkain, pananamit, tirahan, pagtuturo
sa tahanan, edukasyon, at pangungunang espir-
tuwal para sa kanilang mga anak Ang myong pag-
ibig para sa kanila ay madalas na magpapasuko sa
inyong kaginhawan at mga nais upang matugunan
ang kanilang mga pangangatlangan Ito'y makatu-
tulong sa IYO na maging maunawain at matiyaga
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Ito ang nagtutulak sa iyo upang ipanalangin sila sa
Diyos Ito'y makatutulong sa iyo na maunawaan
ang pag-Ibig at pagtitiis ng DIYos para sa iyo. At
gagawin ka nitong maging isang mabuting tao, na
katulad NIya

Efeso 5:1,2. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos,
na gaya ng mga anak na rrunamahal, at magsila-
kad kayo sa pag-ibig

Dapat mag-ingat ang mga magulang at huwag
magpakita ng higit na pagmamahal para sa Isang
anak lamang Ito ay humahantong sa pag-imgitan
at suliranin sa mga anak Nabasa natin sa Biblia na
ipmagbilr SI Jose ng kanyang mga kapatid, sapag-
ka 't siya ay higit na mahal ni Jacob na kanilang
ama, kaysa Ibang mga anak nito Lalo kang mag-
ingat kung may bagong sanggol sa tahanan. Pag-
ukulan mo ng panahon ang matatandang mga anak
at Ipaalam mo sa kanila na sila ay irubig matulad
ng bagong sanggol

Ang Gagawin Mo

Ano ang pangunahing pananagutan
ng mga magulang sa kanilang mga
anak'>

3.

Isaulo ang mga AWIt 127 3 at Efeso
5'1,2
Anong pagkakamali ang nagawa 111

Jacob'>

II
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IPAGKALOOB ANG MGA PANGI\-
NGAILANGANG MATERYAL

Isang tahanan

Ang mabubutmg mga magulang ay nais mag-
laan ng mabuting tahanan para sa kanilang mga
anak. Ang tirahan ay rnaaanng rnalut lamang su-
bali't dapat Itong panatihhmg mahrus at kaaya-
aya.

Ang Ibang mga magulang ay may ugaling pati-
rahm ang mga anak sa mga lola o sa Ibang mga
karnag-anak, subalit ang paglalaan ng tahanan
para sa mga anak ay katungkulan ng mga magu-
lang Maaaring hindi maibigay ng mga karnag-
anak ang pagtuturong Crstiano sa kailangan ng
bata, o kaya'y ang pag-Ibig na tulad sa sanhng
magulang

Kung rmnsan ang mga bata'y kailangang tumira
sa dormitoryo , subali't hindi dapat mahiwalay sa
magulang ng napakatagal Kailangan ng mga bata
ang kanilang mga magulang at dapat SIlang ma-
nirahang magkakasama upang tamasahin ang pag-
ibig at pagkakalmga.

Ang Gagawin Mo

4. Bakit hmdi mabuting patirahm ang
mga anak sa ibang tao?

• ••••••••••••••••••• o ••
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Pananamit at pagkain
Ang mabubuting mga magulang ay dinaramtan

at pinakakain ng mabuti ang kanilang mga anak
Sila ay pananatihhmg mahrns, maayos at magin-
hawa ng kanilang ma

Ang pagpapakain ng wasto sa mga anak ay ma-
halagang gawain ng ma Kailangan nila ang gatas,
sanwany bungang-kahoy, mga gulay at mga pag-
kaing pampalaki tulad ng karne, sitao , Isda. at It-
log. labis na karnn o tinapay na walang sanwang
bungang kahoy at gulay ay masama sa kanilang
kalusugan

Ang Gagílwin Mo

5 Anong un ng pagkain angkailangan
ng mga bata?

6. Magbigay ng dalawang pagkain na
mga pampalaki
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PAPAG-ARALIN ANG KANILANG
MGA ANAK

Pag-aaral
Sa mga panahong ito ang mga batang walang

pmag-aralan ay mahirap makakuha ng trabaho pag
malalaki na Totoong malaki ang gugulin ng pag-
papa aral subali't Ito ay bahagi ng pananagutan ng
mga magulang Dapat SIlang magkaroon ng pagsa-
sanay para sa gawa mg kakailangarun nila upang ku-
mita ng salapi

Ang Gagawin Mo

7 Magbigay ng Isang dahilan kung
bakit kailangang pag-aralin ng mga
magulang ang kanilang mga anak.
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Pagtuturo sa tahanan
Ang mga paaralan at mga simbahan ay tumu-

tulong sa pagpapalaki sa mga anak, subali't wala
nang higit na mahalaga kaysa pagtuturong tina-
tanggap ng mga bata sa tahanan

Mga Kawikaan 22:6. Turuan mo ang bata sa
daan na dapat niyang lakaran, at pagka tuman-
da man siya ay hindi niya hihíwalayan

Ang pagtuturong ito ay dapat magpasimula sa
malnt na bata Ang batang may amm na taon ang
gulang ay nahubog na ang mga ugahng dadalhin
niyang habang buhay

Dapat turuan ng mga magulang ang mga anak
na ingatan ang kanilang katawan Tuturuan sila la-
ban sa mga bISYOna nakasisira sa kalusugan tulad
ng siganlyo, alak at Ibang mga gamot SIla 'y tinu-
turuang maging mahms at maayos mahgong ma-
dalas, hugasan ang kamay bage kumain, suklay m
ang buhok, sipilyuhin ang ngipin, at panatihhmg
mahrus ang damit Sa lahat ng ItO Sila'y nagtuturo
sa pamamagitan ng halimbawa at pagsasabi kung
ano ang gagawin

Ang Gagawin Mo

8. Kailan dapat magpasimula ang pag-
tuturo?

9 Isaulo ang mga Kawikaan 22.6.
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Pagwawasto
Dapat iwasto ng mga magulang ang kanilang

mga anak kung sila'y nagkakamali Ito ay mahala-
gang bahagi ng alinmang pagtuturo HIndI dapat
kaligtaan ang pagtuturo para sa pansamantalang
buhay dito at sa pangwalang hanggang buhay

Lahat ng bata ay sumusuway sa magulang at
kailangang marwasto Kung minsan ay kailangang
parusahan ang anak upang madama niya ang kabi-
gatan ng kanyang nagawa Habang ang mga bata'y
natututong sumunod at gumalang sa magulang, la-
long madali SIlang turuan na gumalang at sumunod
sa mga batas ng kanilang bansa at sa utos ng DIYos

Mga Kawikaan 22:15. Ang kamangmangan ay
nababalot sa puso ng bata, nguni't ilalayo sa
kanya ng pamalong pagsuway

Kung imwawasto mo ang bata ay gawin mo ItO
na may pag-Ibig Ipaalam mo sa kanya kung bakit
mo siya pinarurusahan Manalangin kang kasama
niya na tulungan siya ng Panginoon na maging
masunurin. Huwag mo sryang parurusahan kung
lkaw ay nagagalit At kahit anong parusa ang iga-
wad mo ay huwag mo siyang susugatan Pagkadapo
ng parusa, Ipaalam mo sa kanya na siya'y lyong InI-
ibig at pinatatawad Kailangang matiyak mya ItO

Efeso 64 At kayong mga ama, huwag run-
yong ipamungkalu sa galit ang inyong mga
anak kundi inyong tui uan sila ayon sa saway at
aral ng Panginoon
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Ang Ibang mga magulang ay gayon na lamang
ang pagmamahal sa kanilang mga anak upang la-
patan ng parusa Kaya pinababayaan nilang luma-
go sila ng walang turo sa pagsunod at paggalang sa
may kapamahalaan Ang trnatawag na "pag-Ibig"
at pagigmg maluwag ng mga magulang ay siyang
nagbubunsod sa mga bata na lumabag ng batas at
magrebelde sa DIYos Ang daang Ito'y patungo sa
paggawa ng masama, pagkabilanggo, at pagkatapos
na mamatay ang katawan ay parusang walang
hanggan dahil sa kanilang mga kasalanan Ang
tunay na pag-Ibig ay tutuwid sa Isang bata kapag
Ito'y kailangan niya sa tahanan

Mga Kawikaan 13:24. Siyang nag-uurong ng
kanyang pamalo ay napopoot sa kanyang anak,
nguni't siyang umubig ay nagpaparusa pa-
mmsan-rmnsan
Mga Kawikaan 29:15. Ang pamalo at saway
ay nagbibigay karunungan, ngum't ang batang
binabayaan ay hurmluya sa kanyang ma

Sinasabi ng Biblia ang dalawang mabuting la-
laki na hindi iwinasto ang kamI ang mga anak SI
Eli at SI DaVId ay kapwa nagdanas ng kaluluyan sa
kamlang sambahayan sapagka't lundi nila naturuan
ng wasto ang kanilang mga anak. Kaya, makikita
mo na hindi sapat ang maging mabait kang tao,
kailangang turuan mo nn ng kabutihan ang lyong
mga anak

Si Eh ay tapat na lalaki sa DIyos, subali't ang
kanyang mga anak na lalaki ay masasamang tao
at nagdala ng kahihiyan sa tahanan ng DIYOS
Sinabi ng Diyos kay Eli na nagkamali siya sa hindi
pagsupil sa kanyang mga anak

l Samuel 3:13. Sapagka't ang kanyang mga
anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili, at
hindi niya sinansala sila
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Ang anak m David SI Adoma ay tinangkang ku-
run ang kahanan mula sa kanyang ama Ang pag-
nanais niyang masunod ang kanyang sanhng pa-
mamaraan ang naghatid sa kanya sa kamatayan
Subali't SI DaVId ang dapat sisihin sapagka't siya'y
pinalaki na hmdr rtinuwtd

l Mga Hari l :6. At hindi siya kinasasamaan ng
loob ng kanyang ama kailanman na nagsabi,
Bakit ka gumawa ng ganyan?

Ang Gagawin Mo

10 Ano ang maaaring kailanganin
upang ipadama sa bata na siya'y
nagkamali? .

11. Magbigay ng dalawang mabuting
lalaki sa Biblica na ang mga anak
ay gumawa ng kasamaan dahil sa
hindi sila sinupil habang sila'y
Iumalaki . .. . .
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IPAGKALOOB ANG KANILANG MGA
PANGANGAI LANGANG ESPI RITUWAL

Ang mga Cnsitianong magulang ay may ka-
rapatang ihandog ang kanilang mga sanggol sa
DIYos Dinadala nila ang bata sa tahanan ng DIYOS.
Kirukilala nila na ibinigay sa kanila ng DIYOS ang
bata at Ipinapangako na tutulungan siya sa turo
ng Panginoon Ipinanalangin ng Pastor ang sanggol
na ibuubigay siyang muli sa DIYOS, hinihihng ang
kanyang pag-nngat , pagkalmga, at pagpapala sa
kanya habang buhay Ang mga magulang ay puma-
pasok sa Isang tanging kasunduan sa DIyos Sina-
sanay nila ang bata ayon sa Salita ng DIYOS TInU-
tulungan ng DIYOS ang mga magulang PInagpapala
nn Niya ang bata at mnngatan ItO

1 Samuel 1 :27, 28. Dahil sa batang ItO ako'y
nananalangin at ipmagkalcob sa akin ng Pangi-
noon ang aking hihng . kaya't aking iptnag-
kakaloob naman sa Panginoon, habang siya'y
nabubuhay ay Ipinagkakaloob ko siya sa Pangi-
noon
Lucas 2:22 Kanilang dinala siya sa Jerusalem,
upang Iharap siya sa Panginoon

Ang Gagawin Mo

12 Ano ang ginagawa ng Diyos para
sa batang mihahandog sa kanya?
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Pagtuturo sa Salita ng Diyos

Kung mahalagang Ihanda ang mga bata upang
magkaroon ng mabuting buhay sa sanlibutang Ito,
lalong mahalaga na Ihanda ang kanilang buhay para
sa darating na sanlibutan. Ang buhay sa Ibabaw ng
lupa ay maikli lamang, subali't ang buhay pagka-
raan ng kamatayan, mapasalangit o sa imptyerno,
ay walang hanggan

BIlang magulang nais mong sanayin ang lyong
anak upang siya'y magkaroon ng maligayang bu-
hay dito sa mundo. Dapat mong ituro sa kanya
ang daan patungo sa langrt Ituro mo nn ang Salita
ng DIYOS at kung paano mamumuhay para sa
DIYOS Kapag tinanggap niya SI Cnsto bilang taga-
paghgtas at matutuhang ibigin at sundin ang DIYOS,
srya ay /naghahanda na para sa Isang kahanga-ha-
ngang buhay na hindi na mag-wawakas.

Maaaring isipin ninyo na ang maliliit na mga ba-
ta sa inyong tahanan ay mga bata pa upang maka-
una wan Subali't mauunawaan din nila ang kasa-
maan at kasalanan, kaya dapat silang maturuan ng
Salita ng Diyos.

Isaias 38:19. Ang ama sa mga anak ay magpa-
patalastas ng lyong katotohanan

Deuteronomio 31 :13. At upang ang kanilang
mga anak, na hmdi nakakilala, ay makanníg at
mag-aral na matakot sa Panginoon
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Ang mga magulang ay nangunguna sa kanilang
mga anak sa parnarnagttan ng halimbawa lugit pa sa
smasabi mla Ipakita mo sa lyong mga anak ang pa-
raan ng pamumuhay para sa DIYos Kung nakikita
nilang ginagawa na ang rtmutui o ng Bibha, sila'y
malamang na lumaki upang Igalang at sundm SI

Cnsto
Mga Kawikaan 4-10, 11. Dinggin mo, oh anak
ko, at lyong tanggapin ang aking mga smasabi,
at ang mga taon ng lyong buhay ay magigmg
marami Aking It1l1UrOka sa daan ng karunung-
an, aking pinatnubayan ka sa landas ng katuwi-
ran

Ang Gagawin Mo

13 Bakit mahalaga na Ihanda ang
mga bata para sa buhay pagkatao
pos ng kamatayan?

14 Ano ang sinabi ng DIYos na dapat
Ituro ng mga magulang sa kanilang
mga anak?
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Pagdalo sa Sambahan
Dapat dalhm ng mga magulang ang kanilang

mga anak sa sambahan SI Jesus ay dinala ng kan-
yang mga magulang sa bahay ng DIYos nang siya'y
rnalut pa upang Italaga, at patuloy nilang ismasarna
Siya hanggang sa Siya'y lumaki

Kung IIwan mnyo ang inyong mga anak sa ba-
hay habang kayo'y nasa sambahan, sila ay makaka-
Isip gumawa ng kalokohan At hindi nn mabuting
papuntalun ang lyong mga anak sa sambahan ha-
bang kayo ay nasa bahay Makikita ng mga bata
ang kawalan ng malasakit ng mga magulang at sila
nn ay sumunod sa ganoong halimbawa Magandang
makita ang buong sambahayan sa sambahan

Josue 24:15. Sa ganang akin at ng aking samba-
hayan, kami ay maghhngkod sa Pangmoon

Ang Gagawin Mo

15 Ano ang dapat gawin ng magulang
para sa mga bata patungkol sa pag-
dalo sa sambahan?

Pagsamba at panalangin ng sambahayan
Sa pagsamba ng sambahayan pinapatnubayan

ng magulang ang mga bata sa DIYOS at Sila'y tinu-
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turuan na manalangin Ang mga magulang man ay
may pananagutan at karapatan na idalangin ang ka-
nilang mga anak habang sila'y nabubuhay

Maipagkakatiwala mo sa Diyos ang iyong mga
anak at umasa kang sila'y iingatan, kakanlungan,
at ililigtas NIya. Kung mmsan ay maaanng masira-
an ka ng loob at isipin mong ikaw ay mabigo Su-
bah't tutugunin ng Diyos ang lyong panalangin
Tutulungan ka Niyang maging isang magulang na
nais NIya, at tutulungan Niya ang iyong mga anak
na masumpungan at sundin ang daan ng DIYos

Ang Gagawin Mo

16 Idalangin mo ang mga magulang sa
lyong Iglesya na tulungan sila ng
DIYos

17 Innsrp mo bang makikinabang ang
Ilan sa lyong mga kaibigan kung
mapag-aralan rula ang araling ItO?
Ibahagi Ito sa kanila at hikayatm
silang mag-aral din 11110

I R Su run mo ang lyong mga sagot
ayon sa talaan sa dulo ng aralm

19 PUl1dl1 ang talaan ng mag-aaial pa-
Ia sa IkJ-9 na al alm
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Mga Sagot sa Ika-9 na Aralin

Kung mayroon kang 1'2-23, wastong
sagot, Isulat ang napakahusay; 10-11,
mahusay; 8-9, kainaman Kung kulang
sa g ang lyong wastong sagot ay basahin
mong muli ang arahn.

1. Ibigin ang kanilang mga anak
2 HIgIt na mahal mya si Jose kaysa

Ibang mga anak
'3 Ang mga taong Ito ay maaanng

tnndi mga Cnsnano at hindi maka-
pagtuturo ng mabuti sa mga bata

4 Kailangan nila ang Iba't Ibang
un ng pagkain tulad ng sariwang
bungang kahoy, gulay, karne, Isda,
gatas, at Itlog

5 (Alin man 2 sa mga sumusunod)
si tao, karne, Isda, itlog

6 Kung walang pmag-aralan ang mga
bata ay wala silang pag-asang maka-
kuha ng rnabutmg hanap-buhay
paglaki mla,

7 Mula sa murang pagkabata.
g Pagwawasto o kaparusahan
9 Si Eli at SI David

10 Pinagpapala NI} a ang bata at mi-
mga tan Niya Ito

1 l Lalong mahabang panahon ang Ipa-
mamalagi nila sa walang hanggan
kaysa nto

12 Ang Kanyang Salita
13 Ang mga magulang at mga anak ay

dapat magkasama.

Bilang ng Wastong mga Sagot

Antas
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