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Ipagsanggalang ang lyong Tahanan ng may Pag-ibig

Sa Araling Ito'y Pag-aaralan Mo

Nais Wasakin ni Satanas ang lyong Tahanan

IpaQsanggalang ang lyong Tahanan na may Pagta-
tapat

Asawang lalaki at babae
Mga magulang at mga anak
lkaw at ang Diyos

Ipagsanggalang ang lyong Tahanan na may Pagpa-
patawad
sa pang-araw-araw na mga suliranin
Sa panahon ng kagipitan
Sa mga suliranin at relihiyon

Ipagsanggalang ang lyong Tahanan na may Panala-
ngin

NAIS WASAKIN NI SATANAS ANG
IYONG TAHANAN

Sinikap ni Satanas na wasakin o iguho ang lahat
ng ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Binigyan ng
Diyos ang tao ng tahanan, kaya sinisikap na sirain
ito ng diablo. Itinatag ng Diyos ang pag-aasawa pa-
ra sa kabutihan ng tao, kaya sinisikap ni Satanas
na sirain ito. Huwag kang magtaka kung sinisikap
ng diablo na wasakin ang iyong tahanan



Ipagsanggalang Ang Iyong Tahanan

Gawain m Satanas na wasakin ang lyong taha-
nan, subali't huwag kang makikipagtulungan sa
kanya. Sa halip ay lagi kang magbantay at ipag-
tanggol mo ang iyong tahanan laban sa mga bagay
na makasisira dito.

Maaring ang iyong mga pader ay yari sa kahoy,
putik o simento upang pangalagaan ang iyong sam-
bahayan laban sa ínít , lamig, at panganib. Kaila-
ngan mo rin ang apat na malalakas na pader upang
maipagsanggalang mo ang iyong tahanan laban sa
pagsagupa ng diablo. Ito ay pag-ibig, katapatan,
pagpapatawad, at panalangin.

Ang Gapwin Mo

1. Sino ang nagsisikap na sumira ng
iyong tahanan? .

2. Ibigay ang apat na pader na maa-
art mong itayo upang maingatan
ang iyong tahanan. . .

1.79
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IPAGSANGGALANG ANG IYONG TAHA-
NAN NA MAY PAG-IBIG

Ang pag-Ibig ang nagsasanggalang sa lyong ta-
hanan laban sa lahat ng un ng pagsalakay ng diab-
lo. Ang pag-Ibig ang magpapanatili sa mag-asawa
na magtapatan sa Isa't Isa Ang pag-Ibig ang nagbi-
bigay ng pagtitiyaga, pag-unawa, at pagtutulung-
an, na kailangan sa isang masayang tahanan

Ang pag-ibig ang magbibigay ng pag-unawa ng
mga magulang sa kanilang mga anak, at ang mga
anak ay magiging masununn sa kanilang mga ma-
gulang Ginagawa ng pag-ibig na patawarin natmg
paulit-uht ang mga pagkakamali ng mga kaarub
ng sambahayan. Kaya palagun mo ang pag-Ibig at
madali mong malta tayo ang Isang pader na panang-
galang para sa lyong tahanan

Ang Gagawin Mo

3 Kung ikaw ay may asawa, hmgin
mo sa Panginoon na pag-ibayuhin
ang pag-ibig kagaya ng una mong
nadama para sa iyong kabiyak.

4. Basahin ang l Corinto 13, isagawa
mo ang bawa't talata sa lyong sari-
li at sa iyong tahanan. Idalangin
mo na itong uri ng pag-ibig ang
pumuno sa iyong buhay at tahan-
an.
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IPAGSANGGALANG ANG IYONG T AHA-
NAN NA MAY KATAPATAN

Asawang lalaki at babae

Inaasahan ng Diyos na ang mga mag-asawa ay
maging tapat sa mga katungkulan na atin nang na-
pag-aralan Dapat silang magtapat sa Isa't Isa sa
ISIp at sa gawa

Kung may mga suhramn sa tahanan, ang Ibang
mga lalaki ay bumabaling sa Ibang babae para sa
pag-unawa at pakikisama Sirusira nila ang kanilang
sumpaan at winawasak ang kamlang tahanan

Kung minsan naman ay ang babae ang naghaha-
nap ng paghanga ng Ibang lalaki at nagigmg taksil
SIya sa kanyang asawa

Ang pangangalunya ay Isang kakila-ktlabot na
kasalanan na sumisira sa maraming tahanan Upang
maiwasan Ito, panatilihm mo na mahrns ang lyong
ISipan Huwag mong' bayaang manauli ang lyong
ISIp sa kagandahan ng Isang tao Maging tapat ka
sa lyong asawa sa pag-nsip, at ang lyong mga kilos
ay susunod dito Ang makasalanang gawa ay gahng
sa makasalanang ISipan Ito ang dahilan kung bakit
sinabi m Jesus na

Mateo 5:28. Ang bawa't tumingin sa Isang ba-
bae na taglay ang masamang hangad ay nagka-
kasala na ng pangangalunya sa kanyang puso
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Ang Gagawin Mo

5. Pagbalik-aralan ang mga katungku-
lan ng asawang babae sa ika-S ara-
lin. Magbigay ng tatlo.

6. Pagbalik-aralan ang mga katung-
kulan ng asawang lalaki sa íka-?
aralm. Magbigay ng tatlo .

7. Basahin ang ] Corin to 7: ]-5.

8. Idalangin sa DIYos na gawin kang
mabuting asawa upang lubusang
lumigaya ang lyong kabiyak at hu-
wag nang maghahanp pa ng Iba.

9. Idalangm mo na panatilihm kayo
ng Diyos na tapat sa isa't isa sa
isip at gawa.
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Mga magu lang at mga anak
Kung tapat mong ibinibigay sa iyong mga anak

ang pag-ibig at pangangalaga na kanilang kailangan,
ito ang magsasanggalang sa lyong tahanan laban sa
kapaitan at ligalig. Huwag mo silang pababayaan.

Ang mga anak din ay dapat tumulong na ma-
itayo ang pader ng katapatan. Ang bawa't kaanib
ng sambahayan ay naglalagak ng pagtitiyaga, pag-
titiwala, paggawa, at pag-ibig sa tahanan. SIla'y
nagsasama-sama, nagbabahaginan ng kanilang mga
kinagigtliwan, nagtutulungan sa isa't isa, at nagta-
tayo ng maligayang tahanan.

Ang Gagawin Mo

10. Saglit na pagbalik-aralan ang mga
katungkulan ng mga magulang sa
mga anak na iyong pinag-aralan sa
ika-9 na arahn. Magbigay ng tatlo.

11. Idalangm mo na ang Panginoon
ay tumulong sa iyo at sa iyong
kabiyak na maging tapat sa inyong
mga anak sa lahat ng paraan.
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Ikaw at ang Diyos

Tandaang ikaw ay gumawa ng lyong sumpa sa
kasal sa harap ng DIYos Ikaw ang mananagot sa
Kanya kung ano ang un ng tahanan mayroon ka
Kung nais mo ng Kanyang pagpapala sa lyong ta-
hanan, sundin mo ang pamantayang Ibinigay
Niya sa Kanyang Salita.

Ang maraming mga tahanan ay may ganitong
salawikain sa kanilang dingdíng-~~~~~~~~,
:;.",. SI Cnsto ang ulo ng tahanang ItO M
~ Ang hindi nakikitang Panauhin ,~
:;.",. sa bawa t hapag-kainan M
ft Ang talurnik na Tagapakinig sa bawa't ,~

~ usapan ~

~~s~s~~~d

Gawin mong SI Cristo ang ulo ng lyong tahan-
an. Alalahanin mong siya'y naroroon, at bigyan
Siya ng kaluguran sa lahat ng lyong gagawin at
sasabihin. Ang lyong katapatan sa Kanya ang mag-
tatanggol sa iyong tahanan laban sa maraming pa-
nganib. Pagpapalain at IIngatan ng DIYos ang lyong
tahanan.

Deuteronomio 28:2. Ang lahat ng pagpapalang
ito ay darating sa iyo at aabot sa IYO,kung
iyong didínggm ang tinig ng Panginoon mong
Diyos.
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Ang Gagawin Mo

12. Isaulo mo ang salawikain
Si Cristo ang ulo ng tahanang Ito
Ang híndi nakikitang Panauhm sa
bawa't hapag-kainan. Ang tahimik
ng Tagapakirng sa bawa't usapan

13. Sa loob ng tatlong araw a~paultt-
ulit mong sabíhin ang salawikaíng
Ito sa lyong sarili, at kumilos ka
ng naayon dito.

14. Idalangin mong tulungan ng DIYOS
ang bawa't kaanib ng iyong sam-
bayahan na maging tapat sa Kan-
ya sa inyong buhay pantahanan.

15. Basahin ang Deuteronomio 28'1-
4.
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IPAGSANGGALANG ANG IYONG
TAHANAN NA MAY PAGPAPATAWAD

Sa pang-araw-araw na mga suliranin

Walang sinumang sakdal Tayo'y nagkakama-
li. Hindi natin pinahahalagahan at iginagalang ang
iba. Ang paninisi at pag-aaway ay sumisira sa pag-
ibig. Ang paninisi ng maraming asawang babae ang
nag-uudyok sa kanilang asawa na maghanap sa kan-
dungan ng ibang babae. Ang amang mapaghanap
ng kamaltan ay sumisira sa sarili niyang tahanan.

Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pag-
kakamali at tayo naman ay magpatawad sa kamali-
an ng iba upang lumigaya ang ating tahanan. Pag-
aralang masabi, "Ipagpaurnanhin mo. Ako'y nag-
kamali Patawann mo sana ako." Maging matiyaga
at maamo. Huwag mong patagalin ang iyong galit
hanggang sa susunod na araw. Patawann mo at
kalimutan ang rnasasakrt na salita.

Efeso 4:26. Kayo'y mangagaht at huwag ka-
yong mangagkasala, huwag lumubog ang araw
sa inyong galit

Ang Gagawin Mo

16. Ano ang dapat nating matutuhang
sabihin kung nakasakit tayo sa
Iba? .. . .

17 Isaulo ang Efeso 4:26.
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Paano kung nilalait at binubugbog ng asawang
lalaki ang kanyang asawang babae at nagbabantang
patayin siya. Paano kung ang Isa ay nagtataksil sa
kanyang kabiyak? Ang mga paglait at pang-aabuso
ay mahirap patawarin Ang pangangalunya ay Isang
kakilakilabot na pagkakasala. Subali't ang paghihi-
walay ay hindi siyang katugunan Tanging kapata-
waran lamang ang makapagliligtas sa tahanan

l Corinto 7:10,11. Datapuwa't sa mga may asa-
wa ay aking ipinag-uutos, nguni't hmdi ako,
kundi ang Panginoon, na ang babae ay huwag
humiwalay sa kanyang asawa; (Datapuwa't
kung siya'y humiwalay, ay mananatrhng walang
asawa; o kaya'y makipagkasundo sa kanyang
asawa) at huwag hiwalayan ng lalaki ang kan-
yang asawang babae

Ang nagkasala laban sa tahanan ay dapat humi-
ngi ng kapatawaran sa DIYOSat sa kanyang kabi-
yak. Nagpapatawad ang DIYOSkung may tunay
na pagsisisi. Ang taong ginawan ng pagkakamali ay
dapat ding magpatawad, huwag magpatuloy na
nagtatarum laban sa nagsising kabiyak, o kaya'y
hindi gagaling ang sugat

Ang Gagawin Mo

18. Sinasabi ng l Connto 7'10-11 na
ang babae na humiwalay sa kan-
yang asawa ay dapat gumawa ng
Isa sa dalawang bagay. Ano ang
mga yaon? .
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Sa mga suliranin sa relihiyon
Ano ang dapat gawin ng lalaki kung pinagta-

tawanan ng kanyang asawa ang kanyang pananam-
palataya sa DIYOS?o nagsasalita laban sa kanyang
Iglesya? At paano naman ang lalakmg hindi mana-
nampalataya na binubugbog ang kanyang asawa
kapag nagpupunta Ito sa iglesya?

Natutuhan na natin na ang Cnstiano ay hindi
dapat mag-asawa ng hindi mananampalataya. Ma-
rarnmg sapat na pakikibagay ang dapat na gawin
sa pag-aasawa nang hindi hmahatr sa relihiyon, o
pagbibigay sa DIyos ng unang dako sa tahanan
Subali't paano kung ang isang tao ay tumanggap
kay Cristo matapos siyang mag-asawa? Paano kung
tumanggi ang kanyang kabiyak na tanggapin si
Cristo? Ang ibig sabihin ba nito ay maari na siyang
humiwalay sa kanyang asawa at humanap ng ma-
papangasawa na isang mananampalataya?

Tinutugon ng Biblia ang katanungang ito. DIto
rin ay dapat ipagsanggalang ng Cristiano ang kan-
yang tahanan ng may pag-ibig, katapatan, at kata-
patawaran.
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l Lorinto 7 :13, 16. At ang babamg may asa-
wang hindi sumasampalataya, at kalooban
ruyahg makipamahay ay huwag niyang hiwala-
yan ang kanyang asawa. Sapagka't paanong ma-
lalaman mo, oh babae, kung mailihgtas mo ang
iyong asawa? o paanong malaman mo, oh lala-
ki, kung maililigtas mo ang lyong asawa?

l Pedro 3:1. Gayon din kayong mga asawang
babae, pasakop kayo sa inyong sari-sanlmg asa-
wa, upang, kung ang ilan ay hindi tumahma
sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa
pamamagitan ng ugah ng karu-kamyang asawang
babae

Marcos 11 :25. Mangagpatawad kayo, kung
mayroon kayong anumang laban sa karuno
man; upang ang inyong Ama naman na nasa la-
ngit ay patawarin kayo sa inyong mga kasala-
nan

Ang Gagawin Mo

19. Paano maililigtas ng Cristiano ang
kanyang tahanan sa pagkakawa-
tak-watak kung may pagkakaiba
sa relihiyon? .

20. Isaulo ang l Pedro 3.1; Marcos
11:25.
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IPAGSANGGALANG MO ANG IYONG
TAHANAN NA MAY PANALANGI N
Ang suliranin ng pagsasanggalang ng ating tao

hanan sa pamamagitan ng pag-ibig, katapatan, at
kapatawaran ay hindi natin magagawa sa ating
sarili lamang. Ang ating pag-ibig ay napakahma.
Hindi tayo gaanong malakas upang tayo'y maging
matapat sa isip at gawa sa ilalim ng bawa't pagka-
kataon. Ang mga pagtatampo ay patong-patong, at
Ito ang pumipigil sa atin upang magpatawad. Ano
ang dapat nating gawin? Paano mo mapangangala-
gaan ang iyong pag-aasawa?

Pasalamatan ang Diyos, na Siya ay nakahandang
tumulong sa iyo. Itinatag ng Diyos ang pag-aasawa
sa ikabubuti ng kanyang mga anak at nakahanda
Siyang Ito'y Ipagtanggol laban sa pananalakay ng
diablo. Kaya, lumapit ka lamang sa Kanya sa pa-
nalangm. Sabihin mo sa Kanya ang Iyong mga suli-
ranm

Idalangin mo araw-araw na pagpalain ng DIyos
ang iyong sambahayan at ito'y pagbuklurin ng
Kanyang Pag-Ibig Hmgin mo na dagdagan ng
DIYOSang lyong pag-iibigan sa Isa't Isa Siya ang
pinagmumulan ng tunay na pag-ibig ldalangm mo

na bawa't kaanib ng sambahayan ay maging tapat
sa DIyos at sa isa't isa. Idalangin mo na tulungan
ka ng Diyos na maging isang mabuting asawa,
yaong un ng asawa na nais Niya para sa iyo.
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Pasalamatan mo ang Diyos dahil sa iyong kabi-
yak at mga anak. Purihin mo SIya dahil sa kani-
lang mabubuting katangian. Pasalamatan mo Siya
sa lahat ng pagpapala sa inyong tahanan.

Tumutugon ang Diyos sa panalangin. Isasagawa
Niya sa pamamagitan mo ang pag-ibig, katapatan,
at kapatawaran na tutulong sa pagtugon sa iyong
dalangin. Gagawa rin Siya sa ibang mga kaanib ng
iyong sambahayan sa isang kahanga-hangang para-
an. Ang kanyang kapangyarihan at biyaya ay sapat
para sa anumang pagkakataon.

21. Idalangin ang bawa't kaanib ng
iyong sambahayan, )asalamatan
ang Diyos dahil sa kanila at sa mga
tanging bagay na nagustuhan mo
sa bawa't isa. Hingin mo sa Diyos
na pag-íbayuhín ang iyong pag-ibig
para sa kanila.

22. Idalangin mo ang iyong mga ka-
ibigan na may mga suliraning pan-
tahanan.

23. Suriin mo ang iyong mga, sagot
ayon sa talaan sa dulo ng araling
ito.

24. Punan ang iyong tala ng mag-aaral
para sa ika-II aralin.
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Mga Sagot Sa Ika-ll Aralin

Kung mayroon kang 7-8 wastong sa-
got, Isulat mo ang napakahusay; 6, ma-
husay; 5, kainaman. Kung kulang sa 5
ang wastong kasagutan, basahin muh
ang aralin.

1. Satanas.
2 Pag-ibig, pagtatapat, pagpapata-

wad, panalangin.
5. (Alinman sa 3 mga sumusunod:)

Mahalm ang kanyang asawa, ga-
wing Isang maligaya ang tahanan,
maging halimbawa, mahalin at tu-
ruan ang mga bata.

6. (Almman sa mga sumusunod:)
Maging Pangulo ng tahanan, maha-
lin ang kanyang asawa, mgatan
ang kanyang sambahayan, tumu-
long sa pagtuturo sa mga bata.

10. (Almman sa 3 mga sumusunod:)
Kilalanin ang kanilang mga ka-
tungkulan; maglaan ng pagkain,
tahanan, at pananarnrt; pag-aralin
ang mga bata; mahalin ang mga
bata; pangunahan ang kanilang
mga bata sa daan ng DIYOS.

16 Ipagpaumanhin mo. Ako'y nag-
kamali. Patawann mo sana ako.

18. Manatiling walang asawa o maki-
pagkasundo sa kanyang asawa.

19. Na may pag-ibig, pagtatapat, at
pagpapatawad.
Bilang ng Wastong mga Sagot

•••••••• o' •••••••••••••

Antas .


