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KAHALAGAHAN NG PAGPILI

Ang pagpili ng makakasama sa buhay ay napa-
kahalaga. Bakit? Mayroong ilang dahilan.

Una, ito ay mahalaga dahil sa magiging implu-
wensiya ng iyong kabiyak sa lyong buhay. Ang
taong mapapangasawa mo ay makatutuleng
sa paghubog ng iyong buhay. Maaari niyang
Ibaling ang lyong buhay sa katuwiran at langit
o kaya'y sa kasalanan at impiyerno. Ang pang-
araw-araw na impluwensiya ng iyong kabiyak
ay maaanng tumulong sa IYO upang maabot mo
ang hantungang walang hanggang kahgayahan o
kaya'y hilahin kang papalayo sa DIYOS na SIyang
tanging pinagmumulan ng tunay na kagalakan
Ang pagpili ng kabiyak sa buhay ay maaaring
padalun o palurapin para sa IYO na ibtgm, pag-
lmgkuran, at sundm ang DIYOS

Pangalawa, ang pagpilmg ItO ay mahalaga
sapagka't ItO ay panghabang buhay Ang mga
Cnstiano ay hindi mag-aasawa na may isipang
sila naman ay maaaring maghiwalay kung hmdi
sila magkasundo Kung mayroon kang b1S1k-
leta o kotseng hindi maibigan maaari mo itong
ipagpaht at kumuha ka ng iba. Subali't hindi
na Ito magagawa sa asawa. Itinuturo ng BIblia
na ang pag-aasawa ay panghabang buhay

Roma 7:2. Sapagka't ang babae na may-
asawa ay itrnah ng kautusan sa asawa saman-
talang ItO ay nabubuhay datapwa't kung
ang asawa'y namatay ay kalag na sa kautusan
ng asawa
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IMarcos 10:9. Ang pinagpagsama nga ng Diyos
ay huwag papaghiwalayin ng tao.

Wala rin namang pag-aasawang sinusubukan
para sa mga Cristiano, ito ay pagsasama ng ilang
panahon upang subukan kung sila'y nagkakasundo
bago tuluyang pakasal Ayon sa pamantayan ng
Diyos ito ay mali - masama.

Dahilan sa ang pagpili ng iyong makakasama
sa buhay ay napakahalaga, ito'y hmdidapat gawing
padalos-dalos. Mapalad tayo sapagka 't binigyan
tayo ng Salita ng Diyos ng mga tuntuning susundin
sa pagpili upang maging masaya ang pagsasama .

.

Ang Gagawin Mo

1. Magbigay ng dalawang dahilan
kung bakit ang pagpili ng asawa ay
napakamaha1aga. . .

2. Saan mo masusumpungan ang mga
pangunahing tuntunin na dapat
sundin sa pagpili ng kabiyak sa
buhay? .. , .
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ANG PANGUNGUNA NG DIYOS

Ang pagiging laan ng Diyos upang manguna

Kung lkaw ay anak ng DIyos, ikaw ay maka-
sisiguro na nais ng lyong Ama na mapasaiyo ang
pinakamabuting kabiyak Nilalang ng DIYos SI
Eva na angkop para sa pangangailangan ni Adan
Batid ng DIYos ang lyong kailangan HIgIt ka
Niyang nakikilala kaysa pagkakilala mo sa iyong
sarili at nalalaman Niyang tiyak kung sino ang
pmakarnabuting kabiyak para sa iyo Iniibig ka
NIya at nais ka NIyang tulungan.

Kaya, bago ka marruh, hilingin mo ng tiyak
sa DIYOS na pangunahan ka sa wastong tao na
nais Niya para sa IYO Idalangin mo ItO at maging
laan ka na sumusunod sa pangunguna ng Pangi-
noon

ISantiago 1:5: Ngunit kung nagkukulang ng
karunungan ang sinuman sa inyo ay humingi
sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat at
hindi nanunumbat, at Ito'y ibibigay sa kanya

Ang Gagawin Mo

3. Ano ang dapat mong gawin bago
ka mamili ng kabiyak sa buhay?
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Paano nangunguna ang Diyos

Paano ipmaaalam ng Diyos sa tao kung sino
ang dapat niyang mapangasawa? Kadalasan ang
DIYos ay nangunguna sa Kanyang mga anak sa
lunang iba 't ibang mga paraan'

• Sa pamamagitan ng Biblia
• Sa pamamagitan ng likas na pagkukuro ng

wastong mga katangian
• Sa pamamagitan ng mga pangyayari
• Sa pamamagitan ng pag-iibigan ng kapwa

lalaki at babae
• Sa pamamagitan ng katiyakan ng kalooban

ng Divos

Dapat hanapin ng isang Cristiano ang pangungu-
na ng Diyos sa mga kaparaanang ito. Sino man
ang pipili ng kabiyak sa buhay ay dapat tiyakin
na ito ay ayon sa mga alintuntunin na masusum-
pungan sa Biblia. Ang mga pangyayari ay dapat
gumawang nagkakaisa upang maganap ang pag-
aasawa. Ang lalaki at babae ay dapat na mayroong
unawaan ng pagtanggap sa isa't isa at matiyak ang
kalooban ng Diyos.

Ang Gagawin Mo

4. Isaulo ang limang paraan kung pa-
ano ipinakikita ng Diyos sa mga
Cnstiano kung sino ang pakakasa-
lan.
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MGA PAMANTAYAN NG BIBLIA

Una at pinakamahalaga sa mga paraan ng
pangunguna ng Diyos ay sa pamamagitan ng
Kanyang Salita Binigyan ka Niya sa Biblia ng
mga alituntuning dapat sundin. Natitiyak kong
ang Kanyang pangunguna ay hindi salungat sa
mga alintuntuning ibinigay Niya sa IYO Dalawa
sa mga batas na ito para sa mga Cristiano ay

• Mag-asawa ka ng Cristiano
• TIyakin mong kayo ay magkasundo

Mag-asawa ng Cristiano

Sila na nakapagta tag na ng kanilang mga
tahanan ay may mga pananagutang moral sa
kanilang kabiyak, Cristiano o hindi Cristiano.
Subali't kung ikaw ay wala pang asawa at ikaw
ay isang Cristiano matitiyak mo na hindi nais ng
Diyos na mag-asawa ka ng híndi mananampa-
lataya

2 Corinto 6:14. "Huwag kayong makipamatok
ng kab ilan sa mga di nagsisisampalataya: sapag-
ka't anong pakikisama mayroon ang katuwiran
at kalikuan' O anong pakikisama mayroon ang
kaliwanagan sa kadiliman?

Mababasa natin sa Biblia ang tungkol sa dala-
wang binata na nagkamaling mag-asawa ng mga
babaing hindi mananampalataya sa Diyos. Sila
ay sina Samson at Solomon. Si Samson ay naakit
ng isang dalaga na hindi niya kapananampalataya.
Pinagpayuhan sila ng kanyang mga magulang na
mag-asawa ng isang babaing mula sa kanilang
bayan, subali't ayaw makinig sa kanila. Ang
una Niyang pag-asawa ay Isang kabiguan sa pasi-
mula. Nguni't ayaw pa rin niyang sundin ang mga
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pamantayan ng Diyos. Ang pangalawa niyang
asawa ay ipinagbili siya sa kanyang mga kaaway.
Ang matalinong si Haring Solomon ay ni1ayo
sa Diyos, ng kanyang mga asawang hindi mana-
nampalataya

Kaya mag-ingat ka sa iyong mga pakikipag-
kaibigan. Laging mayroong kahali-halinang mga
babae at lalaki Huwag mong pabayaang ito ay
humantong sa pakikipagligawan sa taong hindí
ligtas. Piliin mo ang matataltk mong kaibigan sa
mga Cristiano. Huwag mong bayaang ihhis ka
ni Satanas mula sa kalooban ng Diyos at sirain
ang lyong buhay sa pamamagitan ng pag-aasawa
mo sa hindi mananampalataya.

Ang Gagawin Mo

5. Magbigay ng dalawang may ka-
yang lalaki sa Biblia na nagtamo
ng kabiguan dahil sa pag-aasawa
ng mga babaing hindi naglilingkod

, sa tunay na Diyos.

6. Isaulo ang I Corinto 6:14
7. Ano ang iyong damdamin tungkol

sa mga Cristianong nag-aasawa ng
mga hindi Cristiano?
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Tiyak mong kayo'y magkakasundo

Ang pagiging Cristiano ay hindi sapat na kata-
ngian sa taong mapapangasawa mo. Itinuturo ng
Biblia na hindi ka magkakaroon ng masayang
tahanan maliban na magkasundo kayo.

Amos 3:3. Makalalakad baga ang dalawa na
magkasama, liban na sila'y magkasundo?

Mga pagtatalo tungkol sa relihiyon ay naka-
pagdudulot sa tahanan ng hgahg, Ikaw at ang
iyong kabiyak ay dapat na magkasundo sa dakong
nais ng Diyos na kalalagyan ninyo, paano kayo
maglilingkod sa Kanya, anong iglesya ang inyong
dadaluhan, at kung anong pananampalataya ang
ibibigay ninyo sa inyong mga anak. Ang mga pag-
kakaiba sa doktrina kung minsan ay humahati
sa tahanan Ang pagdalo sa magkaibang iglesya
ay hindi mainam na paraan upang pasimulan ang
isang tahanan

Walang dalawang tao na maaaring magkasundo
sa lahat ng bagay, kaya hindr na dapat asahan
iyon Subali't ang mag-asawa ay dapat magka-
sundo sa mga pangunahing tuntunin

Ikaw ba at ang iyong magiging kabiyak ay
magkakasundo sa mga pamantayan ng Biblia
para sa inyong tahanan? Kung paano susupilin
ang mga bata? Ano ang mga pananagutan ng
asawang lalaki at babae kung paano iingatan
ang salapi? Kung hindi ay mag-ingat ka Ikaw ay
masusuong sa ligalig

Ang mga araling ito ay tutulong sa iyo na
magkaroon ka ng masayang tahanan, habang
pinag-aaralan ninyong dalawa ang mga tagubilin
ng DIYOSat nagkakaisa kayo sa mga pamantayang
rbirnbigay NIya sa Kanyang Salita.
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Ang Gagawin Mo

8. Isaulo ang Amos 3:3

9. Idalangin mo ito at isulat mo ang
iyong sariling kasagutan. Paano
mo nalalaman kung ang isang tao
ay sang-ayon sa iyo o hindi sa mga
paksang binanggit sa bahaging ito?

Ang IYObang mga palagay ay la-
ging tama, o kinakailangan bang
magbago ka ng palagay sa ilang
mga bagay upang magkaroon ng
pagkakasundo?

10 Paanong ang pag-aaral ng mga ara-
lmg ItO ay makatutulong sa IYOat
sa lyong magiging kabiyak na mag-
karoon ng maayos na pagkakasun-
do sa inyong tahanan?

,
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MGA PERSONAL NA KATANGIAN

Kahalagahan ng mga katangian
Ano ang mga katangian na nais mong makita

sa taong pakakasalan mo? Ang isang binata ay
nagsasabing. "Ang babaing pakakasalan ko ay
dapat maging maganda, maalam at may pinag-
aralan. Siya ay dapat magmula sa isang tanyag
at mayamang sambahayan "

Ang ilan sa mga Ito ay maaaring kanais-nais,
subali't wala sa mga yaon ang makapagbibigay
ng tiyak na tagumpay sa pag-aasawa. Sa kato-
tohanang ang Isang magandang babae ay maaa-
ring mayabang at maluho dahil sa kanyang ganda
Maaari niyang garrutín ang kanyang kagandahan
upang akit m ang ibang lalaki matapos siyang
mag-asawa

Ang Isang mayamang babae ay maaanng hu-
mílmg ng mga bagay na hindi kayang Ipagkaloob
ng Isang lalakmg nagpapasimula pa lamang sa
buhay

Kagandahan, pinag-aralan, at Isang katung-
kulang panlipunan ay mga bagay na mahalaga,
subali't mayroong Ibang mahalagang katangian
tulad ng pagkatao, magkatulad ng luhg, mabu-
ung ugali at kalusugan.

Ang Gagawin Mo

11 Magbigay ng dalawang katangian
na hindi gaanong kailangan upang
magmg maligaya ang pag-aasawa.
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Sariling pagkatao

Anong un ng kabiyak ang nais mong makasama
sa panghabang-buhay masaya o rnapag-reklamo?
magihw o palaaway? matiyaga o bugnutin? mabait
o mapaghari-hanan? handang magpatawad o
mapaghmanakrt? matulungin o walang-awa? ma-
pagbigay o makasanh? mapagtiwala o mapag-
alinlangan?

Naghahanap ka ba ng Isa na may mabuting
pangalan o Isa na may masamang ulat? Laging
tapat o mandaraya? masipag o tamad? matiyaga
o hmdi madaling masiraan ng loob? maaasahan
o hindi?

Ang pagkatao ay nahuhubog mula sa pagka-
bata Kaya nga ang tahanan ng taong nais mo
ay makapagbibigay sa lyong isipan kung anong
un ng tao siya. Ang palasak na kasabihan ay
madalas na totoo "Kung paano ang Ama ay
gayon ang anak na lalaki. Kung paano ang ina
ay gayon ang anak na babae" Madalas ang sinu-
sunod ng anak na halunbawa ay ang sa kanyang
ama o ma

Gayunman, ang biyaya ng Diyos ay maka-
tutulong sa Isang Cristiano na baguhin ang kanyang
gawi bagama't ang kanyang nilakhang tahanan
ay hindi nagbigay sa kanya ng mabuting pagsasa-
nay At mayroon namang mabubuting mga tao
na mula sa mabubuting tahanan na hindi sinu-
sunod ang mabuting halimbawa ng kanilang mga
magulang. Kaya, ang tahanan ay maaanng tumu-
long sa IYO na makita ang ilang katangian subali't
huwag mong isasalalay ang buo mong pagpapasiya
patungkol sa pagkatao ng isang tao sa kanyang
sambahayan na pinanggalingan.
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Ang Gagawin Mo

12. Gumawa ng isang talaan ng mga
katangian na nais mong masum-
pungan sa iyong asawa .

• 0° •••••••••••••••••••••

13. Ngayon, tingnan ang iyong sarili
sa pamamagitan ng talaan na
iyong ginawa. Bigyan mo ng antas
ang iyong sarili. Isulat mong ma-
buti doon sa mga katangiang nag-
lalarawan sa iyo; at mahina sa mga
katangian na kailangan mong
pabutihin.

14. Idalangin mo sa Diyos na gawin
kang tamang uri ng asawa sa ta-
ong makakasama mo sa buhay.
At pagkatapos ay idalangin mo
ang iyong mapapangesawa na lu-
mago rin sa kanya ang mga kata-
ngiang ito

59
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Mabuting pag-uugali

Ang mga nahubog na ugali ay mahirap sirain.
Kung ang isang tao ay may mga ugali na nakakainis
sa IYO ngayon, huwag mong isipin na ang mga
bagay ay bubuti pagkatapos na kayo ay makasal.
Alalahamn mo ang kasabihan, "Huwag ka kailan
man pakakasal sa isang lalaki upang baguhin siya."
Huwag mong isipin na magagawa mo na ang lyong
asawa, lalaki man o babae, ay mapasusunod mo
sa iyong gawi

Gagawin ng tunay na pag-ibig na ang mag-asawa
ay magsumikap na makisama sa isa't isa at hindi
papansirun ang bagay na hindi mahalaga. At sa mga
bagay na mahalaga kailangang sila ay magtulungan
sa isa't isa. Subali't huwag kang pikit matang
pumasok sa pag-aasawa na hindi man lamang
iniisip kung anong uri ng mga ugali mayroon ang
iyong mapapangasawa. Ang mga ito ay magpapa-
kita sa iyo ng malaki patungkol sa kanyang pagka.
tao at kung ano ang maaari mong maasahan sa
kanya sa kinabukasan.
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Siya ba ay malinis o marumi? magalang o ma-
panghamak? Maingat sa kanyang kaanyuan o pa-
baya? Siya na lamang ba palagi ang nagsasalita o
siya ay nakikinig na may pagmamalasakit sa sina-
sabi naman ng iba? Tumatanggap bang mainam ng
pananagutan sa Diyos at nagpapahalaga sa iglesya?
Paano siya nakíkitungo sa kanyang mga kapatid
na lalaki, kapatid na babae, at sa kanyang mga ma-
gulang?

Ang Gagawin Mo

15. Gumawa ng isang talaan ng ma-
bubuting ugali na nais mong ma-
sumpungan sa iyong magiging
asawa .

.... • " lo \> ..

16. Itala ang ilang mga ugali na iniisip
mo na makapag-iingat sa iyong
pag-aasawa na maging maligaya.

17. Suriin ang iyong sarili sa mga líe-
tahang ito at ipanalangin ang
iyong sarili at ang iyong magiging
kabiyak.

61
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Magkatulad ng hilig at mga katangian
Nais mo bang makasama sa iyong buong buhay

ang isa sa wala man lamang kahit gaanong mala-
sakit doon sa mga bagay na napakahalaga para sa
iyo? Ang mga mag-asawa na kapwa nagrnamalasa-
kit sa mga magkatulad na mga bagay ay malamang
na lalong magkaroon ng isang masayang tahanan.

Minsan ang magkasalungat na ugali ay mabuti
kung ang mga Ito ay karagdagan sa isa't Isa Halim-
bawa, ang isa na masalrta ay maaanng maging mali-
gaya na kasama ang isang tahimik na tao na Isang
mabuting tagapakimg, Ang isang taong mapangara-
pm, map aghkha , subali't hindi marunong isagawa
ang nalalaman ay kailangan ang isang marunong na
magsagawa ng mga nalalaman ng isa.

Subali't kung ang mag-asawa ay lubhang magka-
layo ang mga pag-uugali at pagkatao, maaanng
mahirapan sila sa pakikisama sa Isa't Isa. Kung ang
Isang binata ay mapaghangad, mabuting gumawa,
at masipag, malamang ay hindi siya makapagtitiis
sa isang mabagal, walang ISip, at tamad na asawa

SI Eva ay nilalang upang maging katulong na
angkop para kay Adan. Nais ng DIYOSang Isang
makakasama mo na angkop para sa IYO.Kailangang
kayo'y mayroong sapat na pagkakatulad upang ka-
yo'y makapagsama ng mabuti, at sapat na rnagka-
Iba upang kayo'y magkaroon ng Isang mabutmg
tahanan
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Ang Gagawin Mo

18. Gumawa ng isang talaan ng mga
gawaing kinahihiligan mo. Ang
iyong asawa ay maaaring walang
hilig sa mga ito, subali't kung
siya ay sumasalungat dito, ito ay
maaaring panggalingan ng pagka.
kagalit.

19. Itala ang ilang mga bagay na nais
mong pag-uusapan. Ang tao bang
nais mong pakasalan ay may nais
na pag-usapan na kasama m ang
mga bagay na ito?
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Mabuting kalusugan
Ang mabutmg kalusugan ay mahalaga hindi la-

mang sa kaligayahan ng tahanan kundi alang-alang
din naman sa mga anak Nais mong ang lyong mga
anak ay maging malusog at malakas, walang kapan-
sanan sa katawan na rmnana o sakit sa pag-Iisip Sa
maraming bansa kinakailangan ang pagsusuri ng
Isang doktor at katibayan ng kalusugan bago maka-
sal Ito ay upang mga tan kayo at ang inyong ma-
giging mga anak

Hindi Ibig sabihin ruto kailangang magkaroon
ang Isang tao ng Isang sakdal na kalusugan. Ang
Ilang mga tao na may kapansanan sa katawan ay
natutuhang pagtagumpayan ito at naging mabubu-
ting mga asawa at mga magulang Ang mabuting
kalusugan ay hindi ang pinakamahalagang kata-
ngian na dapat hanapin, subali't kailangang Ito ay
isaalang-alang. Tanungin mo ang lyong sarili, siya
ba ay magiging mabuting ina ng aking mga anak?
Siya ba ay magiging mabuting ama ng aking mga
anak? Tunay nga, ang isang lalaki ay hindi maasa-
hang magpakasal sa isang babaing hindi pa suma-
sapit sa wastong gulang at ang kanyang kalagayang
pangangatawan ay hindi nakahanda para sa pag-
aasawa

Ang Gagawin Mo

20. Bakit mahalaga ang kalusugang pa-
ngangatawan at pag-iisip ng iyong
mapapangasawa? .
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MGA PANGY AY ARI

Atin nang bmanggit na ang Diyos ay nangu-
nguna sa pamamagitan ng mga pangyayan Maki-
kita natin Ito na uularawan sa mga magagandang
kasaysayan ng pag-Ibig sa BIblia

Iniwan ru Ruth ang sambahayar at tahanan
upang makapaglingkod sa isang tunay na DIYOS.
SIya'y naparoon sa isang bukid sa Bethlehem
upang mamulot ng mga butil ng inam at nangyari
na sa bukid ru Boaz siya napunta Ang DIYOSang
nanguna sa kanya. Nakatagpo siya fil Boaz at na-
sumpungan sa kanya ang mga katangiang nmanais
niya para sa Isang asawa Mayroong ilang mga had-
lang sa kanilang pag-aasawa, subali't ang DIYOSang
siyang nag-ayos ng lahat Ang bawa't Isa ay nakitu-
long at ang dalawang ItO ay nakasal

Ang Isa sa mga pangyayari na ginamit ng DIYOS
upang pangunahan SI Ruth ay ang payo ng nakata-
tanda, at mga taong lalong may karanasan. Igtna-
lang mya ang payo ni Noerm at stya ay kumilos
ayon doon Madalas ginagarmt ng DIYOSngayon
ang payo ng mga magulang, pastor, at mga naka-
tatandang Cristiano upang tulungan ang mga kaba-
taan na malaman ang kalooban ng DIYOS

Ang pag-ubigan m Isaac at Rebecca ay kakaiba
kaysa kay Boaz at Ruth. Silang dalawa'y hindi nag·
kita hanggang dumating SIRebecca doon sa kasal
Isinugo ni Abraham ang kanyang alipin upang
humanap ng isang asawa para sa kanyang anak na
si Isaac. Ang alípin ay nanalangin sa Diyos upang
pangunahan siya, at matitryak mo na SIAbraham
at SI Isaac ay nananalangin din para sa gayong
bagay.
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Tumugon ang Diyos sa panalangin at dinala si
Rebecca sa wastong dako na doon ang alipin ay
nananalangin. Nang kanyang makilala si Rebecca
at ang kanyang sambahayan, nakikita ng alipin na
si Rebecca ay may katangian na siya ay magiging
mabuting asawa para kay Isaac. Ang buong samba-
hayan ay nakaalam na ang Diyos ay nangunguna at
surnang-ayon na payagan si Rebecca na pakasal kay
Isaac Itinanong kay Rebecca kung nais niya na su-
mama at maging asawa ni Isaac. Si Rebecca ay su-
mang-ayon at gumawa ng isang napakahabang lak-
baym patungo sa tahanan ni Isaac. Nag-ibigan sila
sa isa't isa at nagkaroon ng isang masayang buhay
mag-asawa

Doon sa mga tahanan na ang mga magulang ang
siyang gumagawa sa pagpili at pag-aayos ng kasa-
lan, kailangang sila'y manalangin at hingin sa Diyos
na sila'y pangunahan. Yaon ding Diyos na gumawa
sa pamamagitan ng mga pangyayari at siyang nag-
dala kay Isaac at Rebecca upang sila ay magkakila-
la, ay SIya 11I1gDIYos na tumutugon ng panalangin
ngayon

Ang Gagawin Mo

Magbigay ng dalawang mag-asawa
sa Bibha na pmaglapit ng DIYOS
dahilan sa mga pangyayari
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PAG-IBIG AT PAGTANGGAP NG
ISA'T ISA

Walang pag-aasawa na magiging maligaya kung
walang tunay na pag-ibig na namamagitan sa
kanila Ang pag-iibigan ng isa't isa ang nagbibigay
sa dalawang tao ng pagka dama na sila ay para sa
isa't isa Ito ang gumagawa sa kanilang naisin na
bigyang kasiyahan ang Isa't isa at tumutulong sa
kanila na gawin ang anumang pag-aayos na kina-
kailangan. Ang pag-ibig ang tumatali sa kanilang
dalawa na magkasama na higit na malakas kaysa
ano pa mang bagay.

Ang pag-Ibig ay higit sa pagkahahna sa kasarian
o pangangatawan. Ang tunay na pag-ibig ay kabi-
lang ang paggalang, pagpaparangal, pagpapahala-
ga, at pagsaalang-alang ng Isa't isa. Huwag ipagka-
mali na ang pagkaakit sa pangangatawan ay pag-
ibig Kung hindi mo pa natitiyak ang iyong dam-
damin ay Ipinalangin mo Kausapin mo-ang iyong
mga magulang o ang mga nakatatandang Cristiano
patungkol dito

Paano kung ang pag-aasawa ay isina sa-ayos ng
mga sambahayan, tulad ni Rebecca at ni Isaac?
Hindi maaanng magkaroon ng malalim na pag
iibigan ang Isa 't Isa sapagka 't hindi nagkaroon ng
pagkakataon na magkakilala ang isa't Isa Subali't
iapat na ang dalawa ay nakalaang tanggapin ang
Isa't isa bago sila pakasal. Ang pag-ibig ay maa·
anng pagyarnarun at kailangang pagyamanin. Ang
DIYOS na siyang pmanggagahngan ng tunay na
pag-ibig, ay magbibigay sa IYO ng pag-ibig para sa
tao na nais ng Panginoon na maging asawa mo, at
magbibigay din SIya sa taong yaon ng pag-ibig para
sa IYO
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Tunay ang ating pinag-uusapan ay ang pag-
aasawa na ayon sa pamantayan ng Diyos. Kung
ikaw ay isang Cristiano, hindi mo dapat tanggapin
ang isa na hindi Cristiano bagama't inyong nadada-
ma áng pagkakahalina sa isa't isa

Genesis 24:58,67. At kanila ngang tinawag si
Rebecca at kanilang sinabi sa kaniya, sasama
ka ba sa lalaking ito? At sinabi niya, sasama
ako. At dinala siya ni Isaac ... at ipinagsama
si Rebecca, at naging kanyang asawa: at kanya
namang sininta.

Ang Gagawin Mo

22. Ano ang mga katangian na bumu-
buo sa pag-ibig na siyang batayan
ng pag-aasawa?

Kung ikaw ay nagbabalak na pa-
kasal sa Isang tao, lyong suriin
ang lyong damdamin ayon sa ta-
laang lyong ginawa Ito ba ang
iyong nadadama? Gayon din ba
ang nadadama ng taong yaon pa-
tungkol sa IYO? .

23. Idalangin mo na lkaw ay huwag
maakit ng anumang bagay na
híndi tunay na pag-ibig. Hingin
mo sa Diyos na ikaw at ang iyong
magiging kabiyak ay pagkalooban
ng tunay na pag-Ibig sa isa't isa.

24 Idalangin ang sinumang kaibigan
mo na nangangailangan ng higit
na pag-ibig sa kanilang mga taha-
nan.
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KATIYAKAN NG KALOOBAN
Ang pangunguna ng Diyos ay hindi kadalasang

dumarating sa pamamagitan ng isang tanging ka-
pahayagan, kundi sa pamamagitan ng mga magka-
kahalong paraan na atin nang binanggit; mga pa-
mantayan sa Biblia, mga wastong katangian, mga
pangyayari, pag-ibig at pagtanggap ng isa't isa, at
ang katiyakan ng kalooban ng Diyos.

Ang katiyakang ito ay maaaring dumating bi-
lang isang pagka dama ng kapayapaan patungkol sa
bagay na iyong ipinanalangin, isang lubos na pagti-
wala na ito nga ay kalooban ng DIYos. Ito'y hindi
lamang dapat madama ng Isa, kundi ang lalaki at
babae ay dapat makadama ng ganitong katiyakan.
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Ang pangunguna ng Diyos ay maaanng sa mala-
on o madaling panahon. Ang katiyakang ito ay
maaanng dumating bago o pagkatapos na ang
Panginoon ay makapanguna sa Ibang mga paraan.
O kaya, ito ay maaaring dumating agad sa isa kay-
sa roon sa iba pa. Huwag kang magmamadali. Su-
riin mo ang iyong damdamin sa pamamagitan ng
ibang mga pamamaraan ng Diyos upang panguna-
han ka.

Huwag kang mabahala kung hindi mo masum-
pungan, ang isa na mayroon ng lahat ng katangi-
an na hinahanap mo. Maaaring ikaw ay kulang din
sa ilang mga katangian na hinahanap ng ibang tao
mula sa iyo Ang sinomang gagawa ng pagpili ay
kailangang humanap ng mga katangian na pinaka-
mahalaga para sa isang taong Cristiano. Samanta-
la, kinakailangang palagiin mo ang mga gayon
ding mga katangian sa iyong pag-uugali.

Pagpalain ka nawa ng Diyos at pangunahan ka
sa paraang nakikita ng Diyos na pinakamabuti
doon sa taong pinili Niya para sa iyo.

Ang Gagawin Mo

25. Ipaliwanag ang katiyakan ng
Diyos.

26. Suriin mo ang iyong mga sagot na
nakalista sa katapusan ng araling
ito.

27. Punan ang iyong tala ng mag-aaral
para sa ika-3 aralin.
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Mga Sagot sa lka-S Aralin

Kung ikaw ay may 8 hanggang 9
na wastong sagot, antasan mo ang
iyong sarili na napakahusay; 7, ma-
husay; 6, kainaman. Kung ikaw ay
may kulang sa 6 na wastong sagot,
basahin mong muli ang aralin.

1. Dahil sa magiging impluwensiya
ng iyong magiging kasama sa
iyong buhay. Sapagka't ang pag-
pili ay panghabang buhay.

2. Sa Salita ng Diyos.
3. Manalangin at hingi sa Diyos na

pangunahan ka.
5. Si Samson at Solomon.

11. Kagandahan, plnag-aralan.
20 Para sa kaligayahan ng tahanan at

sa kapakanan ng mga anak.
21. Si Booz at si Ruth, si Isaac at si

Rebecca.
22. Paggalang, pagpaparangal, pagpa-

pahalaga, pagsasaalang-alang,
25. Isang pagkadama ng kapayapaan

at lubos na pagtitiwala na ito ay
kalooban ng Diyos.

Bilang ng Wastong mga Sagot

Antas , .


