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Ang Genesis 1-3 ay ang balangkas kung saan nais ng Diyos na tingnan ng sangkatauhan
ang mundo, sapagkat tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:20 :

"Mula nang nilikha ang mundo ang mga hindi nakikitang
katangian [ng Diyos] ay malinaw na nakikita,
na nauunawaan ng mga bagay na nilikha , maging ang

Kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkaDiyos."
Ang Genesis 1-3 ay maaaring nahahati sa limang pangunahing mga heading:
Ang pagkakaroon ng Diyos - kung sino ang Diyos at bakit nilikha Niya ang anuman.
Ang nilikha ng Diyos - kung paano ito nilikha ng Diyos at para sa anong layunin.
Ang pinagmulan ng tao - kung bakit nilikha ng Diyos ang sangkatauhan na lalaki at
babae bilang bahagi ng Kanyang plano para sa pagtubos ng nawala na tao.
Ang pinagmulan ng kasamaan - kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang kasamaan na
sirain ang Kanyang perpektong nilikha.
Ang pangako ng isang Tagapagligtas - Ang walang hanggang plano ng Diyos na tubusin
ang nawalang tao mula sa katiwalian ng kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang
ipinangakong Binhi, na naging ating Tagapagligtas, ang Panginoong, Hesukristo.

DALAWA LANG ANG WORLDVIEWS
ANG PANGAKO NG SALITA NG DIYOS

ANG PAGAN DIYOS NG MUNDO

* Ang bawat isyu sa buhay ay nakatuon sa
Salita ng Diyos.

* May kasamang lahat mula sa mga atheista
hanggang sa mga polytheist at lahat sa pagitan
-

* Nagkaroon ng simula ng oras at magkakaroon
ng pagtatapos ng oras.

* Ang sansinukob ay resulta ng isang
kosmikong pagsabog bilyun-bilyong taon na
ang nakalilipas -

* Maaari nating i-tsart ang timeline na iyon sa
pamamagitan ng mga pahina ng Banal na
Kasulatan

* Ang sangkatauhan ay nabuo sa pamamagitan
ng proseso ng ebolusyon, at siya ay patuloy na
umuunlad sa kanyang pag-unlad -

* Maaari nating idokumento ang kadena ng mga
kaganapan na humantong sa pagsilang, buhay,
kamatayan, at pagkabuhay na mag-uli ni
Jesucristo bilang ating Tagapagligtas.

* Dahil ang tao ay walang kaluluwa, ang buhay
na ito ang mayroon, at ang kamatayan ang
nagtatapos sa lahat ng ito

* Hindi namin kinakatakutan ang hinaharap
bilang mga walang pag-asa dahil hindi namin
inilalagay ang aming pag-asa sa mundo upang
malutas ang problema ng tao sa kasalanan.

* Dahil ang tao ay hindi magbibigay ng isang
account ng kanyang buhay, ang kanyang
layunin ay dapat na personal na kasiyahan,
personal na tagumpay, at kasiyahan sa sarili -

* Ang pangunahing bahagi ng isang pananaw
sa mundo na bibliya ay ang Diyos Mismo.

* Ang isang pagan lifestyle ay laging
humantong sa sekswal na imoralidad at
kabuktutan.

"Ang isang Tao ay sumusunod sa Diyos sa paghahanap ng

katuwiran, o sila ay sumusunod kay Satanas sa pagtugis
ng kalikuan, sapagkat walang amoral na gitna!"
Ang kahalagahan ng pag-aaral sa Genesis 3: 1-7 :
Pinatunayan nito na ang pinagmulan ng kasamaan ay hindi isang "engkanto kuwento" ang diyablo ay hindi isang kathang-isip na character ngunit isang tunay na nilalang.
Ang mga hindi nakakaunawa sa Genesis 3: 1-7 :
Mahihirapan bang maunawaan ang natitirang bahagi ng Bibliya, kasama ang
layunin ng Tao at Gawain ni Cristo.
Hindi mauunawaan ang dahilan ng lahat ng mga problema sa mundo, pati na
rin sa kanilang personal na buhay.
Hindi kailanman lubos na mauunawaan na ang tanging lunas para sa
makasalanang dilemma ng tao ay ang dumugo na dugo ni Jesucristo.
Hindi maunawaan kung ano ang gagawin ni Jesus sa Kanyang pagbabalik at
kung bakit ang Kanyang totoong mga mananampalataya ay nabubuhay bawat
araw sa pag-asa at pag-asa ng Kanyang pagbabalik.
Ang buong mensahe ng ebanghelyo ay nakatayo o nahuhulog sa pagiging
makasaysayan at kawastuhan ng Genesis. Kung ang Aklat ng Genesis ay hindi
totoo, sa anong batayan maaasahan natin ang natitirang bahagi ng
Bibliya. Kapag ang kredibilidad ng Bibliya ay nawasak, madali nang
mabawasan ang pagkakaroon ng Lumikha.

1. Ang Paglalarawan ng Ahas - Genesis 3: 1-7 - Vs. 1–
"Ngayon ang ahas ay mas banayad kaysa sa anumang
hayop sa parang na ginawa ng Diyos!"
Ang ibig sabihin ni Satanas ay "kalaban," at ang Diyablo ay nangangahulugang
"diabolos," - isang maling akusador o maninirang puri.
Sa Genesis at Apocalipsis, si Satanas ay "ang ahas," o "ang matandang ahas," o "ang
dakilang dragon."
Ang iba pang mga pangalan ay kasama ang Abaddon - na nangangahulugang
pagkawasak;Apollyon - na nangangahulugang mananaklag; o Beelzebub - na
nangangahulugang maling diyos.
Tinukoy ni Jesus si satanas bilang "manunukso," tinukoy siya ni Apostol Paul bilang
"diyos ng mundong ito," at tinawag siya ni Apostol Juan na "prinsipe ng mundong ito at
ama ng mga kasinungalingan."
Anuman ang kanyang pangalan, ang pangwakas na layunin ni Satanas ay upang
salungatin ang Diyos at ang mga naglakas-loob na maniwala sa Diyos.

Sa Ezekiel 28: 14-19 , tinawag na si "Lucifer," ang isa sa dalawang "mga anghel na
sumaklaw," na, nang mapuno ng kayabangan ang kanyang puso, nagkasala laban sa
Diyos at nahulog mula sa pagiging perpekto.
Si Lucifer ay hindi nais na maging higit sa Diyos o sa ilalim ng Diyos; nais niyang
maging pantay sa Diyos at tanggapin ang pagsamba na ang tanging pag-aari ng Diyos.
Sa Isaias 14: 12-14 at Apocalipsis 12: 7-9 , nang palayasin ng Diyos si Lucifer mula sa
langit, hinimok niya ang 1/3 ng anghel na host na sumama sa kanya sa kanyang
paghihimagsik.
Si satanas at ang kanyang mga lehiyon ng demonyo ay nanirahan sa mundo, kung saan
patuloy ang kanilang paglaban laban sa kalooban ng Diyos at ng bayan ng Diyos.

2. Ang daya ni satanas - Genesis 3: 1-7 - Vs. 1 - "Sinabi ba
ng Diyos?"
Ang tatlong hakbang na pamamaraan ni satanas upang akayin ang bayan ng Diyos sa
kasalanan at pagsuway:
Nagtatanim siya ng mga pag-aalinlangan tungkol sa Salita ng Diyos - "sinabi ba ng
Diyos?"
Sinasalungat niya ang Salita ng Diyos - "Hindi kayo mamamatay!"
Binibigyang kahulugan niya ang Salita ng Diyos - "Alam ng Diyos na ang iyong mga
mata ay bubuksan, at kayo ay magiging mga diyos!"
Habang ang "bunga" ng puno ay hindi lason, na nangangahulugang hindi sila
mamamatay sa pagkain nito, ang kanilang pagsuway sa Diyos ay nagdala ng dalawang uri
ng kamatayan:
Pisikal na kamatayan - kahit nabuhay sila ng daan-daang taon, nagsimula ang proseso
ng pagtanda at pagkamatay.
Espirituwal na kamatayan - ang matalik na pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa bawat isa
ay wala na; sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman nila ang kalungkutan at sakit
ng paghihiwalay at kamatayan.
Dahil si Satanas ang unang nilikha na nagsisinungaling, siya ang "ama ng
kasinungalingan," at sila ay makapangyarihan.
Ang 1/3 ng hostel ng anghel ay sumunod sa kanya sa paghihimagsik.
Sina Adan at Eba ay nagkasala at nahawahan ang buong lahi ng tao.
Sa loob lamang ng 2000 taon, lahat maliban sa walong tao ay lubos na naloko ng
kasinungalingan ni Satanas na hindi sila mamamatay.
Milyun-milyon ang nalinlang ng mga kasinungalingan ng kanilang sariling maling
pagtatapat ng pananampalataya kay Jesucristo bilang kanilang Tagapagligtas o sa

kanilang totoong mga pagtatapat sa isang maling pananampalataya o relihiyon.
Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng kapanahunang ito, marami ang malilinlang ng
mga demonyo ni satanas na nagpapanggap bilang "mga klerigo" sa mga pulpito at ni
satanas, habang tinawag niya ang apoy mula sa langit upang kumbinsihin ang iba na
siya ang Cristo.

3. Ang Pagkawasak ni Satanas - Genesis 3: 14-19 -Vs. 14 “Sapagkat nagawa mo ito, ikaw ay sumpain; sa iyong tiyan
ay pupunta ka, at alikabok ay kakainin mo sa lahat ng mga
araw ng iyong buhay! ”
Isinumpa ng Diyos ang ahas upang ilarawan kung ano ang mangyayari kay Satanas sa
paglaon.
Ezekiel 28: 18-19 - Ang paghahari ni satanas ay ibabagsak.
Pahayag 20: 1-10 - Si Satanas mismo ay itatapon sa lawa ng apoy at asupre at
pinahihirapan sa araw at gabi magpakailanman at magpakailanman.

“Ang diyablo, na nanlinlang sa kanila, ay itinapon sa lawa ng
apoy at asupre kung saan naroon ang hayop at ang huwad na
propeta. At sila ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman at
magpakailanman. "
Apocalipsis 20:10

