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MGA KAUGALIAN NG PAGTITlPANAN

Sinukat sa pamamagitan ng mga pamantayan
ng Diyos

Ang pagtitipanan ay kadalasang nagaganap bago
ang pag-aasawa Ang kaugalian ay magkakaiba sa
iba't ibang mga bansa. Maaaring mayroong isang
pagdiriwang na ang magkasintahan ay ibinabalita
ang kanilang balak na pakikípag-isang dibdib. Ma-
aaring sila ay magpalitan ng mga singsing sa pagtiti-
panan o kaya ay magkaroon ng ibang seremonya
na nagpapakita na sila'y para sa isa't isa. Anumang
uri ng kaugalian ng pagtitipanan ang angkop at
sang-ayon sa mga pamantayan ng Diyos ay ma-
aaring tanggapin. Subali't ang mga Cristiano ay
hindi kailangang sumunod sa mga kaugalian na
hindi kalugod-lugod sa Diyos.
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Ang pinakamataas na layunin ng Cristiano sa
buhay ay upang magbigay karangalan sa Diyos at
bigyan Siya ng kaluguran sa lahat ng mga bagay.
Nais ng mga Cristiano ang pagpapala ng Diyos sa
kanilang pag-aasawa, Kaya ang Diyos ay kanilang
pinararangalan sa paraan nila ng pagdiriwang ng ka-
nilang pagtitípan. Hindi nila gagawin na ang kaní-
lang pagtitipan ay maging isang pagkakataon na
dito ay ang lasmgan bagama't ito ang kaugalian sa
maraming tahanan.

l Corinto 10:31. Kaya kung kayo'y nagsisi-
kain man o nagsisiinom man, o anuman ang In'

yong gawin ay gawin ninyo sa ikaluluwalhati
ng Diyos.

Ang Gagawin Mo

l. Anong mga kaugalian ng pagtiti-
panan ang maaaring sundin ng
mga Cristiano?

2 Ano ang dapat na maging pinaka-
mataa-s na layunin ng isang Cns-
nano?

3. Bakit dapat nasain ng Cristiano na
parangalan ang DIOSsa paraan ng
kanilang pagdínwang ng kanilang
pagtitípanan?
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Mga suliraning pananalapi
Sa maraming panig ng sanlibutan ang binata ay

kinakalangang magbigay ng isang bagay o halaga sa
mga magulang ng babaing nars myang pakasalan
Sa ibang dako ang mga magulang ng babae ang siya
namang nagbibigay doon sa binata o kaya ay sa
kanyang magulang. Ito'y maaaring isang malaking
halaga ng salapi o kaya't mamahaling mga kaloob.

Sa maraming mga dako ay wala namang gani-
tong hinihiling, subali't ang binata ay nabaon sa
utang dahil lamang sa mamahaling singsing ng pag·
titipanan. O kaya ang kasintahang babae at ang
kanyang mga magulang ay gumugugol ng higrt sa
kanilang makakaya para sa pagtrtipanan at sa kasa-
lan.

Ang Ilan sa mga kaugaliang Ito ay magpapahirap
para sa mga kabataang ikakasal kung sila ay lundi
maluwag sa buhay. Ang iba ay nagsasama na la-
mang kalut na sila ay hindi nagpapakasal Ang Iba
naman ay hindi nagtatag ng tahanan, subali't nabu-
buhay sa Isang un ng masamang pamumuhay Tu-
nay, ang Cnstiano ay hindi dapat magdala ng kapu-
pusyawan sa Diyos at magdala ng kahthiyan sa
Ebanghelyo sa pamamagitan ng pamumuhay sa
kasalanan

Kailangang kílalamn ng Cristianong mga magu-
lang na ang pinakamahalaga ay hmdi yaong kaloob
sa pag-aasawa ng isang babae, kundi ang pagkatao
ng Cristianong mapapangasawa ng kanilang anak.
Hindi nila dapat ipilit ang isang malaking halaga o
kaya'y isang marangyang kasal
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Ang pag-aasawa ay hindi kailangang gumugol ng
higit sa kanilang makakaya. Ang pagkabaon sa
utang ay hmdi wastong pasimula ng Isang masa-
yang pag-aasawa.

Ang Gagawin Mo

4. Magbigay ng tatlong bagay, na ma-
dalas na nangyayari kung ang ika-
kasal ay walang salapi na maibibi-
gay sa magulang ng babae bago si- .
la makasal o ibang mamamahalíng
kaugalin.

5. Ano ang dapat isaalang-alang ng
mga Cristianong mga magulang na
pinakamahalaga patungkol sa ta-
ong mapapangasawa ng kanilang
anak?

6. Ano ang dapat gawin ng dalawang
ikakasal patungkol sa mga gugugu-
lin?
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Pag-uugali habang magkatipan
Sa panahon ng pagiging magkatipan kadalasan

ang dalawa ay lalong nagkakakilala Kanilang bina-
balak ang tahanan at ang kanilang pagsasama
Sila'y nagpapasunula na tipunin ang mga bagay na
kanilang kakailanganin sa kanilang tahanan.

Ang ibang magkasintahan ay lalong nagkaka-
lapit sa kanilang kaugnayan yamang sila ay malapit
nang ikasal, subali't ang mga Cristiano ay kinaka-
ilangang umiwas sa tukso Alalahanin ang mga pa-
mantayan ng Diyos. Ang panahon ng pagtitipanan
ay lundi pagsasamang mag-asawa. Ito'y hmdi kina-
kailangang pasukan ng gayon na lamang, sapagka't
maaaring Ito ay hindi matuloy sa pagpapakasal.

Huwag kang maiinip sa panahon ng Inyong pag·
titípanan Huwag kang gagawa ng anumang bagay
na lilikha ng pagpintas ng mga tao sa IYO,sa lyong
minamahal, o kaya'y sa Ebanghelyo. Alalahanin
mo si Jacob, na gumawa sa loob ng pitong taon
bilang kabayaran para sa kanyang kasintahang SI
Raquel.

Genesis 29 :20. At naglingkod SI Jacob dahilan
kay Raquel, na pitong taon; at sa kaniya'y

naging parang ilang araw, dahil sa pag-ibig na
taglay niya sa kaniya.

Ang Gagawin Mo

Paano pinatunayan ni Jacob ang pag-
ibig para kay Raquel?
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ANG KASAL
Mga kahilingan ng pamahalaan

Ang mga Cristiano ay dapat kumuha ng kina-
kailangang mga kasulatan upang ang kanilang pag-
aasawa ay maging ayon sa batas. Ito'y maaaring
mangailangan ng katibayan ng kapanganakan, kati-
bayan ng kalusugan, at pagkatapos ay ang hsensiya
para sa pagkakasal.

Ang ilang mga tao ay nagtatag ng mga tahanan,
bagama't hindi sila nakakasal. Upang maging kalu-
god-lugod sa Diyos at magkaroon ng isang wastong
patotoo, kailangang kanilang tagpuin ang mga ka-
hilingan ng pamamahalaan at maging ayon sa batas
ang kanilang pagsasama. Sa ganitong paraan ang
lalaki ay magbibigay sa kanyang asawa at mga
anak ng karangalan ng kanyang pangalan at ng pag-
tatanggol ng batas.

Ang Gagawin Mo

8 Ano ang mga kasulatan na kadala-
san ay kinakailangan ng magpapa-
kasal bago sila makasal ayon-sa
batas?

9. Magbigay ng dalawang dahilan
kung bakit ang isang Cnstiano ay
dapat makasal ayon sa batas.
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Kasal sa simbahan
Ang lahat ng mga kahilingan ng pamahalaan ay

kailangang matagpo bago magkaroon ng isang kasal
sa simbahan. Sa ibang mga bansa kailangan mu-
nang magkaroon ng kasal sa pamahalaan bago ika-
sal sa simbahan.

Sa isang kasal na Cristiano ang kasintahang ba-
bae at kasintahang lalaki ay nagbibigay ng Isang ha-
yagang pangako sa isa't isa sa harapan ng DIYOSat
sa harapan ng mga tao. Sila'y nangangako na Iibi-
gin, pararangalan, Iingatan, at pagtatapatan ang
isa't isa hanggang sa sila ay papaghiwalayin ng ka-
matayan. Ang isang pastor ang nagsasabi sa kanila
ng kanilang mga pananagutan, nakikinig sa kani-
lang pangakuan at inihahayag na sila ay mag-asa-
wa, at hiruhingi ang pagpapala ng Diyos sa kani-
lang tahanan

Ang pagkakaroon ng kasal sa simbahan ay pag-
kilala na ang pag-aasawa ay isang kalagayan na ang
Diyos ang nagtatag. Ito rin ay nagpapakita na ang
magkasintahan ay tumitingin sa Diyos para sa tu-
long at patnubay sa kanilang pagsisimula ng buhay
mag-asawa at sa kanilang pagtatayo ng tahanan

Ang ilang mga tao ay gumugugol ng malaki para
sa kasal. Ito'y maaaring para sa damit ng Ikakasal,
ng mga abay, mga palamuti, at sa handaan pagka-
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tapos para sa mga kaibigan at mga karnag-anak To-
too, nais mong ang iyong kasal ay maging maganda
al kaaya-aya, subali't lalong mabuti na Ito ay pana-
tihlung pangkaraniwan kaysa sa lkaw ay mabaon sa
utang

Ang Gagawin Mo

10 Ano muna ang kailangan bago
magkaroon ng Isang kasal sa sim-
bahan?

11. Ano ang ipinangangako ng mag-
kasintahan sa kasalang Cnstiano?

12. Ang isang kasal sa simbahan ay
nagpapakita na ang lalaki at babae
ay tumitingin sa Diyos para sa
Isang bagay. Ano yaon?
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PAGIGING HANDA PARA SA
PAG·AASAWA

Kailan dapat maghanda ang magkasintahan para
sa pag-aasawa? Ito ay nakasalalay sa mga pangya-
yari. Ang dalawa ay kinakailangang nasa sapat na
gulang para sa pananagutan ng pag-aasawa. Sila'y
kinakailangang mayroong sapat na gulang upang sa
pagsasamahan sila'y magkasundo sa halip na ang
pansariling kagustuhan lamang ang nananaig.

Ang pag-aasawa ay nindi tulad ng paglalaro ng
bata. Ang isang lalaki ay kinakailangang matutong
gumawa. Kailangang magkaroon siya ng hanap-
buhay o isang paraan upang kanyang mabuhay ang
kanyang asawa at ang kanyang sambahayan. Ang
babae naman ay kinakailangang makapagluto at
maingatan ang kanilang pananagutan sa kanilang
buhay mag-asawa at kailangang sila'y maging laan
na tanggapin ito.

Bago R.akasal, wasto para sa magkasintahan na
magkaroon ng isang dako para sa kanilang tahanan.
Ito ay maaaring isang maliit na inuupahang bahay,
o karaniwang isang dako na matitirhan, subali't ito
ay magiging kanilang tahanan at hindi sa kanilang
mga magulang. Karaniwan ay hindi mabuting kala-
gayan sa isang bagong kasal na pumisan sa magu-
lang.

Ang panahon ng pagtitipanan at kasal ay ma-
aaring maging isang napakasayang panahon para sa
nagiibigan na sumusunod sa binalak ng Diyos sa
lahat ng kanilang ginagawa. Ang pagsisimula ng
isang bagong tahanan na nakasalalay sa mga SImU-

lain ng Cristiano ay isa sa pinakarnabutmg paraan
upang matiyak ang isang matagumpay na buhay
mag-asawa at isang masayang tahanan
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Ang Gagawin Mo

13 Kung lkaw ay wala pang asawa,
basahin mong muh ang bahagi ng
"Pagiging Handa para sa Pag-aasa-
wa" at surun ang iyong sarili sa
bawa't bahagi nito. Hingin sa
Panginoon na tulungan ka na ga-
wan ng paraan ang iyong mga ka-
hmaan upang lkaw ay makagawa
ng mga pagbabago, matagpo ang
iyong mga pananagutan na may
kagalakan at maging Isang huwa-
rang kabiyak kung ikaw ay mag-
aasawa na.

14. Ipanalangin mo ang mga kabataan
sa iyong iglesya na sila ay pagpa-
lain ng Diyos sa kanilang pagiging
magkatipan, at sa kanilang kasal at
bigyan sila ng isang maligayang ta-
hanang magbibigay karangalan
kay Cristo.

15. Suriin mo ang iyong mga sagot sa
pamamagitan ng mga wastong sa-
got sa nakatala sa katapusan ng
araling ito.

16. Punan ang iyong tala ng mag-aral
para sa ika-4 na aralin.

MALlGA Y ANG BATI !
Iyo nang natapos ang unang apat na aralm ng

kursong ito. Ngayon, sundin ang tagubilin sa ka-
tapusan ng mga tanong para sa lka-4 na aralin sa
tala ng mag-aara!.

.
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Mga Sagot Para sa Ika-4 Na Aralin

1. Mga kaugahan na angkop at ayon
sa pamantayan ng Diyos.

2. Parangalan ang Diyos at bigyan
Siya ng kaluguran.

3. Nais ng mga Cristiano ang pag-
papala ng Diyos sa kanilang pag-
aasawa

4. Ang ilan ay nagpipisan kahit hindi
nakakasal, namumuhay ng masa-
mang buhay, o sila'y nababaon sa
utang.

S. Pagkatao ng Cristiano.
6. Huwag gugugol ng higit doon sa

makakayanan.
7. SIya'y naglingkod ng pitong taon

para kay RaqueI bilang kabayaran
para sa kanyang kasintahang babae.

8. Katibayan ng kapanganakan, kati-
bayan ng kalusugan, at Usensya ng
pagpa.llakasaL

9. BIgyang kaluguran ang Diyos at
magkaroon ng isang mabuting pa-
totoo.

10. Ang mga kahihngan ng pamahalaan
ay kinakailangang matagpo.

11. Ibigin, parangalan, ingatan, at pag-
tapatan, ang JS3't isa hanggang sa
papa.gluwa\ayin ng kamatayan.

12. Para sa tulong at patnubay sa kam-
lang pagsisinJu\a ng buhay mag-
asawa at sa kanilang pagtatayo ng
tahanan.

Bilang ng Wastong mga Sagot

Antas .
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