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Sa unang 17-verses ng Roma 1 , iginuhit ni Apostol Pablo ang
atensyon ng kanyang mga mambabasa sa kapangyarihan ng biyaya ng
Diyos, pag-ibig ng Diyos, at awa ng Diyos sa pag-uutos ng katuwiran ni
Kristo sa lahat ng nakikinig at nakikinig sa ebanghelyo. (Roma 1:16-17)

Sa huling 14 na talata ng Roma 1 , iginuhit ni Apostol Pablo ang
atensyon ng kanyang mga mambabasa sa kapangyarihan ng poot ng
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Diyos na ibubuhos Niya sa mga tumatanggi sa Kanyang ebanghelyo
bilang ang tanging paraan kung saan sila maliligtas. ( Roma 1:18-32 )

Habang ang ating pananampalataya kay Jesu-Kristo ay
kinabibilangan ng kapatawaran ng Diyos sa ating mga kasalanan,
una sa lahat, ang kaloob ng kaligtasan ng Diyos ay nagliligtas sa atin
mula sa walang hanggang poot ng Diyos. ( Roma 1:18 )
Bago namatay si Hesus, sumigaw Siya, “Diyos Ko, Diyos Ko, bakit
Mo Ako pinabayaan?” Sa sandaling iyon, ang walang hanggang poot
ng Diyos na nararapat sa atin dahil sa ating mga kasalanan ay
ibinuhos kay Hesus. Iyan ang ibig sabihin ng katagang, "Namatay si
Hesus para sa ating mga kasalanan."

Gayunpaman, habang ang ipinanganak na muli na mananampalataya
ay hindi magtitiis sa walang hanggang poot ng Diyos ( 1 Tesalonica
5:9 ), may iba pang aspeto ng poot ng Diyos na hindi malalaman ng
ilang mananampalataya.

Eschatological Wrath – sa Matthew 24 , at Revelation 6 , inilalarawan
ng Bibliya ang mga kaganapan sa kosmolohikal na magaganap sa
unang kalahati ng kapighatian. Sinabi ni Apostol Juan na ang
napakalaking makawawasak na mga kaganapan sa lupa na
magiging napakalakas na ang mga tao ay hihiyaw para sa mga bato
na bumagsak sa kanila, "sapagka't ang dakilang araw ng Kanyang
poot ay dumating na."
Cataclysmic Wrath – kabilang dito ang natural na kababalaghan ng
mga bagyo, baha, lindol, atbp., pati na rin ang terorismo, digmaan, at
matinding kakulitan ng tao.
Consequential Wrath – ibig sabihin, anuman ang itinanim ng tao, iyon
din ang kanyang aanihin, at palagi siyang umaani ng higit pa kaysa
sa kanyang itinanim. Ang bawat pagpili na gagawin natin ay
nagpapakilos ng mga tiyak na hindi mababawi na puwersa na
magdadala ng bunga ng mga pagpapala ng Diyos o bunga ng
paghatol ng Diyos.
Pag- abandona – darating ang panahon na iiwan ng Diyos ang isang
tao, pamilya, lungsod, bayan, bansa, at maging ang buong
henerasyon ng Kanyang mga tao. Tinatanggal lamang Niya ang
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Kanyang nakakapigil na biyaya at hinahayaan silang magdusa sa
mga kahihinatnan ng kanilang makasalanang mga pagpili. ( Hukom
10 , Kawikaan 1 )

"Ang naliligaw ay nagtatamasa magpakailanman, ang
 kakila-kilabot na kalayaan na kanilang hinihingi,

at samakatuwid ay nagpapaalipin sa sarili."
CS Lewis

Sa Roma 1:24ff , sinabi ni Apostol Pablo na ang poot ng Diyos ay
inilabas sa tatlong yugto na ang bawat hakbang ay nauuna sa
pariralang, “Ibinigay sila ng Diyos,” o “Ibinigay sila ng Diyos.”

Ang terminong Griego na “paradidomi” ay naglalarawan sa
akto ng isang hukom na ibigay ang isang nahatulang kriminal
sa mga magsasagawa ng kanilang kaparusahan.
Habang ang dahilan ng pagpapakawala ng poot ng Diyos ay
isang uri ng kasalanan, ang epekto ng poot ng Diyos ay isang
mas malalim o mas marahas na pagpapahayag ng eksaktong
kasalanang kalikasan.

Sa Roma 1:24 , sinabi ni Apostol Pablo, dahil itong mga paganong
bansa noong unang panahon:

Pinigilan ang katotohanan tungkol sa Diyos -
Hindi niluwalhati ang Diyos bilang Diyos -
Hindi nagpasalamat sa Diyos -
Tinanggihan ang Diyos na nagpahayag ng Kanyang sarili sa
kanila at lumikha ng isang mas mababang diyos na itinuturing
nilang higit na katulad nila -

Unang hakbang – vs. 24:

“Ibinigay din sila ng Diyos sa karumihan sa mga pita ng
kanilang mga puso, upang siraan ang kanilang mga
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katawan sa isa’t isa.”

Ang unang indikasyon na ang isang lipunan ay tinalikuran ang
Diyos at ang Diyos ay nagsimulang maglabas ng Kanyang
galit sa kanila ay anumang uri ng sekswal na imoralidad na
humahantong sa kasiraang-puri sa pisikal na katawan, na
nilikha sa larawan ng Diyos, at para sa kaluwalhatian ng
Diyos.
Mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos ang anumang uri ng
sekswal na aktibidad sa labas ng mga bigkis ng kasal.

Ikalawang hakbang - vs. 26:

"Ibinigay sila ng Diyos sa masasamang pagnanasa."

Ang sexual passion ay dalisay kapag ipinahayag sa pagitan
ng mag-asawa bilang bahagi ng kanilang relasyon sa pag-
aasawa.
Inilarawan ni Pablo ang anumang iba pang uri ng pagnanasa
bilang "nakapanghihinayang," e., marumi, masama, kahiya-
hiya, baluktot, at baligtad. "Ipinagpapalit ng mga kababaihan
ang likas na paggana ng katawan sa bagay na hindi natural."
Ang likas na tungkulin ng katawan ng babae ay maging isang
ina, upang magkaanak at mag-alaga ng mga anak, dahil
nilikha ng Diyos ang babae na may partikular na likas na ina.

Nang ang ika-2 
yugto

 ng poot ng Diyos ay inilabas sa isang
lipunan, sinabi ni Apostol Pablo na maging ang mga babae ay
napupuno ng masasamang pagnanasa, at sa paggawa nito,
hindi lamang nawawala ang kanilang kagalingan, tulad ng
inilarawan sa Kawikaan 31 , sila ay nawawalan din. ang
kanilang pakikipagtulungan sa Diyos sa proseso ng pag-
aanak.
Ganito rin ang sinabi ni Pablo para sa mga
lalaking “ tinalikuran ang likas na gawain ng babae at nag-alab
sa kanilang pagnanasa sa isa’t isa, mga lalaki sa mga lalaki,
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na gumagawa ng mahalay na mga gawa at tumatanggap sa
kanilang sariling mga pagkatao ng nararapat na kaparusahan
sa kanilang kamalian.”

Ikatlong hakbang - vs. 28:

“Kung paanong hindi na nila nakitang nararapat na
kilalanin ang Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang
masamang pag-iisip.”

Ang literal na kahulugan ng salitang "masama" ay
nangangahulugang "masubok at matagpuang walang silbi,
hindi kwalipikado para sa layunin nito."
Kapag ang moral na batas na isinulat ng Diyos sa bawat puso
ng tao ay naging napakasama na anupat ang budhi ng isang
tao ay hindi na gumagana, sila ay walang pag-aatubili
na "gumawa ng mga bagay na hindi nararapat." (Tingnan ang
mga talata 29-32)

Ang kahihinatnan ng galit ng pagtalikod ng Diyos:

Bagama't ang sekswal na imoralidad ay palaging bahagi ng
makasalanang kultura, ang sekular na mga aklat sa
kasaysayan ay nagdodokumento ng mga kaganapan noong
1960 bilang isang "rebolusyong sekswal" sa Amerika. Ang
kinahinatnan ng kilusang iyon ay kinabibilangan ng:
Ang kaarawan ng Playboy empire at ang paglaganap ng multi-
million-dollar commercial pornographic industry.
Ang pagkawasak ng pamilyang may dalawang magulang, ang
pagpapabaya sa mga anak, at ang pagdami ng mga sakit na
nakukuha sa pakikipagtalik, na ang ilan sa mga ito ay walang
alam na lunas.
Sa ngayon, lahat ng uri ng pornograpiya ay maaaring ma-
access online, at lahat ng uri ng sekswal na aktibidad ay
maaaring i-order sa pamamagitan ng ilang partikular na
channel.



Ayon sa National Human Trafficking Website, mayroong
mahigit 40-milyong biktima na sangkot sa industriya ng sex-
trafficking.
25% sa kanila ay mga bata 12-14. Ang isang bata ay
ibinebenta para sa pakikipagtalik nang higit sa 20-beses
bawat araw, at kapag hindi na sila magagamit sa ganoong
paraan, sila ay ipinadala sa mga labor camp upang
maglingkod bilang mga alipin.
Noong 1970s, 12-kababaihan ang naglatag ng batayan
para sa ikalawang yugto ng sekswal na rebolusyong iyon sa
pamamagitan ng pagtatatag ng akademikong katwiran para sa
"radikal na peminismo."
Dahil sa kanilang kapangyarihang satanas at impluwensyang
pampulitika, ang 12-babaeng ito ay nakakuha ng ganap na
kapangyarihan sa media, karamihan sa mga publishing
house, Hollywood, Disney, at kung ano ang itinuturo sa mga
pampublikong paaralan mula kindergarten hanggang sa
unibersidad.
Gayunpaman, responsable din sila sa pagkasira ng maraming
kasal at pamilya, na humantong sa pang-aabuso sa mga bata
at sa 63-milyong aborsyon sa Amerika mula noong 1973.

"Ang pagpapadali ni Biden sa agenda ng radikal na kaliwa ay
maaaring maging 'coup de grace'

 para sa America." {Jackson's Appointment} "ay magdadala ng
bagong anyo ng hustisya

 na maaaring magbago sa tuntunin ng batas sa America, at
nakalulungkot,

 hindi ito gaanong magagawa para protektahan ang ating mga
anak."

Dr. James Dobson

Noong ika-19 na siglo, ang labanan ay laban sa mga
kasamaan ng:



Komunismo – “Mula sa bawat isa ayon sa kanilang kakayahan, at sa
bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan.” (Karl Marx) Noong
ika-19 na siglo, ang labanan ay laban sa mga kasamaan ng:
Ebolusyon – ang unti-unting pagbabago sa mga katangian ng mga
biyolohikal na populasyon sa magkakasunod na
henerasyon. (Charles Darwin)

Noong ika-20 siglo, ang labanan ay laban sa mga
kasinungalingan ng:

Agnosticism - Hindi sigurado na mayroong Diyos
Atheism – Sigurado akong walang Diyos
Liberalismo – Ang isang mapagmahal na Diyos ay hindi hahatol sa
sinuman
Humanismo – Ang tao ay kanyang sariling diyos

Ngayon ay inaani natin ang bunga ng mga
kasinungalingang iyon sa pamamagitan ng:

Feminism – Sekswal na pagkakapantay-pantay
Naturalismo – Pangangatwiran ng tao
Hedonismo – Ang kasiyahan ay layunin ng buhay
Mistisismo – Espiritismo – neo-paganismo – “wokeism”
Materyalismo - Siya na namatay na may pinakamaraming laruan ang
mananalo

Bagama't nagbago ang mga pangalan ng "isms", ang
layunin ay pareho sa nakaraang siglo:

Upang alisin ang Diyos ng Bibliya sa isipan ng mga tao.
Upang alisin sa isipan ng mga tao ang anumang ideya ng
indibidwalismo, katapatan sa pamilya, o pambansang
pagkamakabayan, gayundin ang kanilang mga relihiyosong dogma,
upang ang pamahalaan ay maging soberano sa pangkalahatan, sa
lahat, at sa lahat.



Upang ihiwalay ang mga bata sa kanilang pamilya, kanilang
relihiyon, kanilang bansa, at kanilang kultura; para gawing destabilize
ang lipunan para mas madaling agawin ng mga komunista ang
kapangyarihan at kontrol.

Sa nakalipas na 50 taon, nakita natin silang sistematikong
nakamit ang kanilang mga layunin sa pamamagitan ng:

Tinatanggal ang Bibliya bilang ganap na pamantayan ng moralidad.
Pag-alis ng pampublikong panalangin mula sa silid-aralan!
Tinatanggal ang Sampung Utos mula sa silid ng hukuman!
Pinapalitan ang pagdiriwang ng kapanganakan at muling
pagkabuhay ng Panginoon ng isang pagdiriwang ng Pasko, Pasko
ng Pagkabuhay, o hindi pinangalanang mga seasonal holiday.
Paggamit ng musika at lahat ng anyo ng media para magpadala ng
mindset ng rebelyon at anarkiya sa ating mga anak at kabataan.
Hinihimok ang gobyerno na umako ng higit at higit na responsibilidad
sa pagpapalaki ng mga bata sa pamamagitan ng mga programang
itinataguyod ng gobyerno, kabilang ang "libreng" edukasyon mula
kindergarten hanggang sa mga unibersidad.
Hindi na ang pampublikong sistema ng edukasyon tungkol sa
pagbabasa, pagsusulat, at aritmetika, kundi panlipunang hustisya
para sa disenfranchised, pagkakapantay-pantay ng kasarian, at ang
pagpapatibay ng gender dysphoria.
Sa ilalim ng pagkukunwari ng inclusivity, tolerance, at relihiyosong
pluralismo, ang layunin ay ituro sa mga bata ang Marxist/Socialist na
ideolohiya at ang "woke" na teolohiya ng pagtanggap at pagiging
patas.
Ito ang parehong pattern na sinunod ni Adolf Hitler noong 1938
upang kunin ang Alemanya upang ipakilala ang komunismo, at
nakikita natin na ginagamit ito sa America ngayon upang ipakilala
ang New World Order na malapit nang pamunuan ng Anti-Christ
mismo.

Paano dapat tumugon ang mga Kristiyano:



Bagama't hindi natin gusto ang nangyayari, dapat nating tanggapin
ito bilang nasa loob ng soberanong kalooban ng Diyos para sa araw
kung saan tayo nabubuhay.
Sabi nga, hindi natin dapat sayangin ang ating panahon sa
pagsisikap na baguhin ang mga bagay mula sa itaas-pababa,
maging sa pamumuno ng ating gobyerno o sa ating mga relihiyon.
Hindi na natin maasahan na igagalang ng mga sistema ng mundong
ito ang ating mga pagpapahalaga sa Bibliya, lalong hindi tayo
tutulong sa pagtataguyod nito.
Samakatuwid, ang tanging panlaban sa mga Marxist na ideolohiya
na nagbabanta sa mga kaluluwa ng ating mga anak ay ang gawin
ang anumang kinakailangan upang maibalik ang biblikal na konsepto
ng tahanan at maghanda na mamuhay nang hiwalay sa mundo
hangga't kaya natin hanggang sa tawagin tayo ni Hesus na “
lumabas ka!”

"Ngunit tapat ang Panginoon,
 at palalakasin ka niya

 at ipagsasanggalang ka sa masama."
 2 Tesalonica 3:3  
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