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    Lahat ng puwersa ng kasalanan at kasamaan ay nagsisikap na sirain
ang pamilya bilang pangunahing yunit ng lipunan. Ngayon, ang sibat ng
labanan ay nakatutok sa puso ng ating mga anak.

Naniniwala ang mga Marxist-Leftist na aktibista at mga pulitiko na
gustong makakita ng sosyalistang rebolusyon sa Amerika na abot-
kamay nila ang kanilang layunin na magtatag ng bagong kaayusan sa
mundo.

https://biblia.com/bible/nkjv/Deut%206.1-25
https://biblia.com/bible/nkjv/Eph%206.1-4
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%201.26-30


Ang kanilang agarang layunin ay ibalik ang puso ng mga bata mula sa
kanilang mga ama at ina. Maraming sekular na sikologo ang
naniniwala ngayon na maliban kung may makabuluhang pagbabago,
ang mga bata ngayon ay maaaring ang huling henerasyon, at ang
sibilisasyong Kanluranin ay matatapos.
Ang mga magulang ang nangingibabaw na puwersa sa buhay ng
kanilang mga anak, at ang pangunahing priyoridad ng mga magulang
ay protektahan ang kanilang mga anak mula sa kasamaan.
Gayunpaman, kung nais nilang protektahan ang kanilang mga anak
mula sa mga taong may tahasang layunin na sirain ang kanilang mga
kaluluwa sa pamamagitan ng mga kasinungalingan ni Satanas, dapat
na sadyang bawasan ng mga magulang, kung hindi man lubusang
bawiin ang pagkakasangkot ng kanilang mga anak sa mga entidad at
pangyayaring hindi gumagalang sa kanilang bigay-Diyos na awtoridad
sa ibabaw. kanilang mga anak.

   Hindi kailanman naging mas nalilito ang ating lipunan tungkol sa kung
ano ang ibig sabihin ng pagiging “lalaki at babae,” at iyon ay sa
pamamagitan ng disenyo ni Satanas.

Ang gender dysphoria ay tinukoy bilang "ang panloob na pagkabalisa
na nararamdaman ng isang tao kapag ang kanilang pagkakakilanlan
ng kasarian ay salungat sa kanilang biyolohikal na kasarian at
kanilang mga magulang."
Ang transgenderism ay batay sa maling ideolohiya na ang ating pisikal
na katawan ay hindi isang mahalagang bahagi ng kung sino tayo
bilang tao. Samakatuwid, maaari nating baguhin ang ating mga
katawan sa ating napiling kasarian.
Gayunpaman, sinasabi ng Bibliya na ginawa tayo ng Diyos na “lalaki
at babae” (X o XY), at hindi natin iyon mababago, ibig sabihin ay
walang transgender.
Kapag pinakialaman natin ang banal na disenyo ng Diyos at ang
perpektong kalooban ng Diyos, lagi itong nauuwi sa kaguluhan at
kalituhan.



Kapag nakilala natin ang Diyos kung Sino Siya, ihahayag sa atin ng
Diyos kung sino tayo; mga tao, nilikha sa Kanyang larawan, para sa
Kanyang layunin at Kanyang kaluwalhatian, at tayo ay magsasaya sa
katotohanang iyon, lalaki man o babae.

 

   Kailangang makita ng mga magulang ang isyung ito sa
liwanag ng pinakalayunin ni Satanas na sirain ang

pamilya.
 

Kabilang sa masasamang layunin na binalangkas sa “The Communist
Manifesto,” na inilathala noong 1848 nina Karl Marx at Friedrich
Engels, marahil ang pangunahing isa ay ang “Abolisyon ng Pamilya,”
bilang pangunahing yunit ng ekonomiya ng lipunan. Ang kanilang
hangarin ay:

Tanggalin ang lahat ng karapatan sa pamana, lahat ng tahanan,
at edukasyong panrelihiyon, ang pagmamalaki ng isang tao sa
kanilang bayan sa pamamagitan ng patuloy na pagbubuhos ng
mga taong hindi pinahahalagahan ang pagiging malapit ng
kanilang komunidad.
Magpataw ng mabigat na pagbubuwis, na mag-aatas sa mga
ina na maghanap ng trabaho sa labas ng tahanan upang ang
mga bata at kabataan ay masanay sa mga paaralang "estado"
para sa kapakinabangan ng estado.
Isentralisa ang mga bangko para kontrolin ang kredito,
isabansa ang mga sakahan, pabrika, komersyal na negosyo at
lahat ng paraan ng transportasyon at komunikasyon upang ang
lahat ay magtrabaho para sa ikabubuti ng "estado" kaysa sa
kanilang sariling pamilya.

Ang isyu ng transgender ay kabilang sa mga huling sandata sa
arsenal ni Satanas para buwagin ang pamilya bilang pundasyong yunit
na idinisenyo ng Diyos, at para pigilan ang pagkalat ng ebanghelyo sa
susunod na henerasyon.



1. Ang Natatanging Pagkakakilanlan ng Tao – Genesis
1:27 – “At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang
sariling larawan, ayon sa larawan ng Dios nilalang niya
siya; nilalang niya sila na lalaki at babae.”

  Sa ikaanim na araw ng paglikha, nilikha ng Diyos ang iba't ibang mga
hayop at insekto na lumalakad o gumagapang sa lupa, at nilikha Niya
sila na may kakayahang magparami "ayon sa kanilang uri."

Pagkatapos ay nilikha ng Diyos ang isang ganap na tao mula sa
alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng
hininga ng buhay. Ang tao ay nilikha sa “larawan ng Diyos,” na
kinabibilangan ng apat na dimensyon:

Ang espirituwal - ang tao ay maaaring makipag-usap sa Diyos -
makilala ang banal sa hindi banal - pagsunod sa pagsuway,
kaayusan mula sa kaguluhan, atbp.
Ang intelektwal - ang tao ay maaaring mangatuwiran, mag-isip,
magsuri at umunawa - samakatuwid, maaari niyang makilala
ang Diyos at makilala ang Kanyang mga gawa.
Ang moral - na nilikha ng isang banal na Diyos, si Adan ay
ipinanganak sa ganap na integridad.
The relational – Hindi kailanman nakilala ng Diyos ang
anumang bagay na Kanyang nilikha hanggang sa nilikha Niya
ang tao, at pagkatapos ay ipinahayag Niya ang Kanyang
pagnanais para sa isang matalik, personal na relasyon sa
kanya.
Ang tao (generic para sa sangkatauhan) ay nilikhang lalaki at
babae: "EESH" - tao, at "ISHSHAH" - mula sa tao.

Ang Diyos, na Espiritu, ay may parehong panlalaki at
pambabae na katangian. Samakatuwid, kailangan Niya
ng kapwa lalaki at babae upang ipakita ang kanyang
buong banal na kalikasan.

https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%201.27


Ang Diyos ay hindi lumikha ng dalawang persona na
magkapareho ang kasarian kundi dalawang persona na
magkaiba ang kasarian, upang magkatugma at
kumpletuhin ang isa't isa upang magampanan ang
kanilang mga tungkulin at responsibilidad.

2. Natatanging Pananagutan ng Tao – Vs. 26-30 –

 vs. 26 – “Hayaan silang magkaroon ng kapangyarihan sa lupa.”

Ang ibig sabihin ng “Let us” ay payagan o italaga o ipagkaloob.
Ang ibig sabihin ng "Dominion' ay alagaan o bantayan.
Binigyan ng Diyos ang tao ng posisyong awtoridad sa ibabaw ng
lupa; gamitin ito para sa kanyang kaligtasan at kasiyahan; sa
pagkaalam na siya ay magbibigay ng pananagutan sa Diyos.

vs. 28 – “Maging mabunga at magpakarami; punuin ang lupa.”

Inutusan ng Diyos sina Adan at Eva na magkaanak, na pagkatapos ay
“parami” upang punuin ang mundo ng mga taong patuloy na
magkakaroon ng parehong pagpipitagan at paggalang sa Diyos.

   Upang maisakatuparan ito, itinalaga ng Diyos ang pagsasama ng
"kasal" sa pagitan ng lalaki at babae.

Ang kanyang layunin - para sa kadalisayan ng proseso ng pag-aanak.
Ang kanyang mga kasosyo - lalaki at babae; makapagbigay ng mga
anak na makadiyos.

Ang kanyang pagiging permanente - iwanan ang
lahat ng iba pang mga relasyon at kumapit sa isa't
isa.

3. Ang Natatanging Tadhana ng Tao – Genesis 2:24-25 –
 “Kaya nga, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang

https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%202.24-25


kanyang ina at makikisama sa kanyang asawa, at sila
ay magiging isang laman.”

   Ang kasal ang pinakamahalagang relasyon – ito ang pundasyon ng
lipunan, na pumapalit sa pamahalaan at ng Simbahan sa awtoridad nito
sa mga anak na ipinanganak sa kasalang iyon.

Kung hindi tayo naniniwala sa banal na pagkakaiba sa pagitan ng
lalaki at babae, hindi rin mahalaga ang kabanalan ng kasal at
samakatuwid, ang ating mga hangarin para sa tunay na
pagmamahalan at pagpapalagayang-loob sa loob ng kasal ay hindi
kailanman makakamit.
Ang ating kasarian ay inorden ng Diyos, at yaong mga nagtatangkang
baguhin ito ay nilapastangan ang Diyos, tinatanggihan ang awtoridad
ng Diyos, at hinahatulan ang kanilang sarili sa isang buhay ng
kasamaan, na kung saan ay wala nang babalikan. ( Roma 1:18-32 )

  Bilang Kristiyanong mga magulang at lolo't lola, hindi
tayo maaaring sumuko sa kultura sa kritikal na isyu na
ito, dahil ang walang hanggang tadhana ng ating mga

anak, at marahil maging ang henerasyong ito, ay
nakataya.

Gayunpaman, ang paraan ng ating pagtugon ay maaaring
magpapabagabag sa agos ng moral na kasamaan sa bansang ito, o
ito ay magtutulak dito ng mas malalim at mas malalim sa kadiliman ng
moral na kasamaan, kung saan walang babalikan.
Ang pinakamabisang bagay na magagawa natin ay ipagdiwang ang
pagkakaiba ng lalaki at babae, lalo na sa paraan ng pananamit.
Ang una nating responsibilidad bilang mga magulang ay turuan ang
ating mga anak na lalaki kung paano maging lalaki, asawa, at ama at
turuan ang ating mga anak na babae na maging babae, asawa, at ina.
Kung hindi natin sila tuturuan tungkol sa kasarian at seksuwalidad, si
Satanas ay may hukbo ng mga sinungaling na gawin ito para sa atin.

https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%201.18-32


Kung hindi natin idoktrina ang ating mga anak sa isang pananaw sa
mundo sa Bibliya, si Satanas ay mayroong kanyang mga huwad na
propeta na maghuhugas ng utak sa kanila sa kanyang pananaw sa
mundo.
Bagama't hindi magagarantiyahan ng mga magulang na magiging
maka-Diyos ang kanilang mga anak, maaari nating garantiyahan ang
ating mga anak na mamumuhay tayo ng maka-Diyos sa harap nila.


