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   Matapos itatag ang awtoridad, kasapatan, at kataas-taasan ng
Kasulatan sa 2 Timoteo 3:14-17 , sa unang dalawang talata ng 2
Timoteo 4 , ibinigay ni Apostol Pablo kay Timoteo ang tinatawag na
“Pastor's Charge!”

"Kaya't iniuutos ko sa iyo sa harap ng Diyos at ng Panginoong
Jesu-Cristo, na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay sa
Kanyang pagparito, Ipangaral mo ang SALITA!"
Ang isa sa mga pangunahing dahilan ng espirituwal na kahinaan sa
simbahan ngayon ay ang pagkawala ng paggalang ng mga Kristiyano
sa Salita ng Diyos, at ang malaking sisihin dito ay dapat na mailagay
sa paanan ng mga pastor ngayon.
Kung nais nating panatilihin ang isang ebanghelyo na ipapamahagi sa
ating mga anak, ang simbahan ay hindi nangangailangan ng mas
maraming Kristiyanong tagapaglibang, mas maraming tagapagsalita
sa relihiyon, o kahit na higit pang mga iskolar ng Bibliya, ngunit ang
simbahan ay lubhang nangangailangan ng mga tunay na “tinatawag
na Diyos” na mga mangangaral.

   Gayundin, kung nais nating mapangalagaan ang ating mga anak mula
sa higit pang espirituwal at moral na pagkasira, dapat ding gampanan ng
mga magulang ang kanilang bigay-Diyos na atas na sanayin ang
kanilang mga anak sa daan na dapat nilang lakaran kaysa sa paraan na
nais nilang tahakin ng mundo.

Sa Deuteronomio 18:9-14 , sinabi ng Diyos sa mga anak ni Israel,
kapag sila ay pumasok sa lupaing ibinigay Niya sa kanila, hindi nila
dapat sundin ang mga kasuklam-suklam na gawain ng mga
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Canaanita, na kinabibilangan ng lahat ng uri ng pakikitungo sa mga
kapangyarihan ng kadiliman at mga demonyo. .
Dahil ang ating kultura ay lalong nagiging demonyo, ang mga
Kristiyanong magulang ay dapat manindigan, at magsalita ng
katotohanan, sa pag-ibig, sa kanilang mga anak, at sa lahat ng may
anumang antas ng impluwensya sa kanila, dahil kung magkakaroon
ng pagbabago sa ating kultura, hindi ito magsisimula sa White House,
dapat magsimula sa kanilang bahay.
Nilinaw ng Bibliya na pananagutan ng magulang na protektahan ang
kanilang mga anak mula sa kasamaan, kasama na ang mga
espirituwal na puwersa sa makalangit na mga lugar at ang
mapanlinlang at mapangwasak na mga puwersa ng kasamaan na
nakakaharap nila araw-araw.

   May panahon sa ating bansa na ang mga bata ay minamalas
bilang “isang pamana mula sa Panginoon; ang bunga ng
sinapupunan ay isang gantimpala.” ( Awit 127 )

Sa ngayon, ang mga hindi gustong bata ay pinapatay sa sinapupunan
o pinahihintulutang mamatay kung nakaligtas sila sa pagpapalaglag.
Ang mga sanggol at maliliit na bata ay ginagawang seksuwal mula sa
kanilang kapanganakan, dinadala upang makita ang mga lalaking
inaalihan ng demonyo na nakasuot ng pambabae, pinipilit na harapin
ang mga isyung seksuwal na hindi pa sila sapat na gulang upang
simulan upang maunawaan, maakit sa pagtatanong sa kanilang
kasarian, at pinapayagang medikal at/ o pisikal na iangkop ang
kanilang mga katawan sa kanilang piniling kasarian.
Sa kanilang mga paaralan, sila ay tinuturuan ng anti-Amerikano at
anti-Kristiyanong Marxist na ideolohiya ng sosyalismo: "mula sa
bawat isa ayon sa kanilang kakayahan, sa bawat isa ayon sa
kanilang pangangailangan."
Ang ganitong pressure ay nagdulot ng pagtaas ng depression at panic
attack sa mga grade-school na bata, kabilang ang mga pagtatangkang
magpakamatay, at pagdami ng matagumpay na pagpapakamatay sa
mga teenager, kung saan ang fentanyl ang numero unong
pinagmumulan ng kamatayan sa mga mahigit 18 taong gulang.
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Ang multi-front war na ito sa ating mga anak ay ang pagtatangka ni
Satanas na looban ang ating mga anak ng kanilang kawalang-
kasalanan at sirain ang kanilang mismong mga kaluluwa, dahil ang
kanilang layunin ay itigil ang paglipat ng katotohanan ng Salita ng
Diyos sa susunod na henerasyon.

   Sa ating pakikipaglaban para sa katotohanan, ang mga pastor at mga
magulang ay dapat mangaral at ituro ang Banal na Kasulatan upang
pangalagaan at protektahan ang ating mga anak mula sa lahat ng
mapanlinlang na kasinungalingan ng masama at upang palayain ang
mga nalinlang na o nililinlang.

   Ayon sa The Baptist Faith and Message: “ Ang Banal na Bibliya ang
pinakamataas na pamantayan kung saan dapat subukan ang lahat
ng paggawi, kredo, at relihiyosong opinyon ng tao.” ( Timoteo 3:15-
17 ) Kaya naman, upang maihanda ang ating mga anak para sa
hinaharap at maprotektahan ang kanilang kawalang-kasalanan, dapat
nating sabihin sa kanila ang ganap na katotohanan ayon sa Salita ng
Diyos, simula sa sampung simulaing ito tungkol sa kanilang
seksuwalidad.

Ang Salita ng Diyos ang panghuling may awtoridad na tuntunin
para sa lahat ng bagay sa ating pananampalataya at
pagsasagawa ng ating pananampalataya, kabilang ang mga
isyung sekswal .

Dapat igalang ng mga Kristiyano ang awtoridad ng Diyos.

Ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos at ginawa sa larawan ng
Diyos, at samakatuwid ay karapat-dapat sa ating kabaitan,
pagmamahal, at paggalang.

Kahit na kami ay naiiba sa kanila tungkol sa mga
makabuluhang isyu, nagsasalita kami ng katotohanan sa pag-
ibig.

Ibinigay ng Diyos ang Kanyang banal na kaayusan at disenyo
para sa sekswalidad at kasarian ng tao noong nilikha Niya ang



langit at ang lupa.

Ang mga lipunang iyon na sinubukang baguhin ang disenyo at
kaayusan ng Diyos ay namatay o sadyang nawasak.

Sinira ng kasalanan ang lahat ng nilikha at idinisenyo ng Diyos,
kabilang ang Kanyang layunin para sa parehong kasarian at
kanilang sekswalidad.

Sinira ni Satanas ang tinatawag ng Diyos na mabuti sa
pamamagitan ng pagtukso sa lalaki at babae na lumabas sa
utos ng Diyos upang matugunan ang kanilang mga
pangangailangan.

Inihayag ng Diyos ang Kanyang kalooban at ang Kanyang paraan
para sa patuloy na pagpaparami ng sangkatauhan sa balanse ng
mga kasarian, at walang probisyon sa Banal na Kasulatan para sa
pagpiling iyon na mabago.

Ang ating kasarian ay hindi natukoy sa pagsilang bagkus ito ay
utos ng Diyos sa sinapupunan ng ating ina. ( Awit 139 )
"Hindi mo ba nabasa na Siya na lumikha sa kanila ay ginawa
silang lalaki at babae?" Mateo 19:4

Ang disenyo ng Diyos para sa sex at kasal ay tapat.

Ang disenyo ng Diyos ay para sa kasal na maging isang tipan
na relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae habang
buhay. "Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at
makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging
isang laman." ( Genesis 2:24 )

 Kinikilala ng Diyos na ang lahat ng tao ay palaging
makikipaglaban sa mga isyu sa sekswal at kasarian.

Bagama't laging naroon ang tukso, ang anumang anyo ng
sekswal na imoralidad ay itinuturing na paghihimagsik laban sa
Diyos at may walang hanggang kahihinatnan. ( 1 Corinto 6:9 )
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Gagamitin ng Diyos ang ating pakikipaglaban sa sekswal at
kasarian para sa Kanyang kaluwalhatian at sa ating ikabubuti.

Gayunpaman, sa tuwing nilalabanan natin ang diyablo at
hinahayaan ang mga tuksong iyon na ilapit tayo sa Panginoon
at mas malapit sa ating asawa, ipinakikita natin ang
kapangyarihan ng Banal na Espiritu na panatilihin tayong banal
hanggang sa tayo ay maluwalhati.

Palaging kasama natin ang Diyos, kahit na nakikipagpunyagi tayo
sa mga isyung sekswal at kasarian.

Bahagi ng diskarte ni Satanas ay kumbinsihin tayo na tayo lang
ang nahaharap sa gayong mga tukso. Ngunit sinabi ng Diyos
na hindi Niya tayo iiwan ni pababayaan!

Walang hukay ng kasalanan na napakalalim na ang biyaya ng
Diyos ay hindi pa mas malalim.

Nakatala sa Awit 51 ang pag-amin ni Haring David ng kanyang
kasalanan ng pangangalunya kay Bathsheba at ang pagpatay
sa kanyang asawang si Uriah. Ang ating tagumpay ay
naghihintay sa ating buong pag-amin sa kasalanang iyon na
napakadaling bumabagabag sa atin, at ang ating tunay na
pagsisisi sa kasalanang iyon.

Hinango mula sa isang artikulo mula sa Center for Parent/Youth
Understanding sa www.cpyu.org.

Ayon sa Lifeway Publishers, kung magpapatuloy ang kasalukuyang uso,
pagdating ng 2030, 70% ng mga kabataan ngayon ay hindi makikilala
bilang mga Kristiyano.

Ang kanilang konklusyon ay kailangan nating maghanap ng mga
bagong paraan upang maabot ang henerasyon ngayon, dahil hindi nila
mahanap ang mga sagot sa kanilang mga katanungan sa mga
simbahan ngayon, naghahanap sila ngayon sa labas ng simbahan.
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Gayunpaman, ang problema ay, ang ating mga anak ay tinuturuan sa
pinakamahalagang bagay ng mga taong may pinakamaliit na
kaalaman at paggalang sa Salita ng Diyos, kasama na ang marami sa
mga pastor ngayon.
Samakatuwid, upang “maagaw sila sa apoy” ng panlilinlang, dapat
na masagot ng mga pastor at mga magulang ang mga tanong ng
kanilang mga anak mula sa kinasihan ng Diyos, hindi nagkakamali at
hindi nagkakamali na Salita ng Diyos.
“Ang aklat na ito ng kautusan ay hindi mahihiwalay sa iyong bibig,
kundi iyong pagbubulay-bulayin ito araw at gabi, upang iyong
maingatang gawin ang ayon sa lahat na nasusulat doon: sapagka't
kung magkagayo'y iyong gagawing masagana ang iyong lakad, at
kung magkagayo'y iyong gagawin. magkaroon ng magandang
tagumpay.” ( Josue 1:8 )
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