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Pagbuo ng Biblikal na Pananaw sa Daigdig na 
 "Ang Pinagmulan ng Kasamaan" 

 Genesis 3: 1-7
Wayne J. Edwards, Pastor

Upang makabuo ng isang pananaw sa Bibliya sa mundo, mahalaga na tanggapin natin
ang mga pangyayaring nakabalangkas sa unang tatlong kabanata ng Genesis bilang
ganap na katotohanan.

Kung hindi ito magawa ay:

Upang "makaligtaan ang marka" - upang "mahulog sa kaluwalhatian ng
Diyos," na kasalanan.
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Upang maniwala sa buhay na ito ay mayroon lamang, na walang buhay na
lampas sa libingan at kahit gaano ito kaaya-aya, tulad ng sinabi ni Solomon, ito
ay walang iba kundi purong kawalang-kabuluhan at pagmamataas.

Ang bawat problemang kinakaharap ng sangkatauhan ngayon, pisikal man, moral,
pampulitika, o espiritwal, ay nagmula sa Genesis 3: 1-7 .

Ang mga ebolusyonista, na ginusto na tawaging liberal o progresibo, ay naniniwala na
ang tao ay nagsimula sa isang likas na hayop at umusad pataas sa bawat henerasyon
habang tumataas ang kanyang intelihensiya.
Gayunpaman, ang katibayan ay salungat! Ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos,
ngunit dahil sa kanyang pagsuway sa Diyos, ang kanyang pagkatao, ang kanyang pag-
uugali, ang kanyang pag-unawa sa totoong layunin at kahulugan ng buhay ay
nagpatuloy na lumala, at ngayon ang sangkatauhan ay nakatayo sa bingit ng
kumpletong pagtanggi - ie , ang pagtatapos ng sibilisasyong ito.

Repasuhin ang tatlong mga pundasyon para sa isang pananaw sa Bibliya sa mundo:

Mayroon lamang isang Buhay na Diyos na umiiral sa tatlong magkakaibang katauhan -
Ama, Anak, at Banal na Espiritu.

Habang ang Diyos ay walang hanggan, walang hanggan, umiiral sa sarili, hindi
maibabahagi, makapangyarihan sa lahat, nasa lahat ng dako, at nasa lahat ng
dako, Siya rin ay banal, makatarungan, mapagmahal, at maawain sa lahat ng
Kanyang mga kilos.
Gayunpaman, ang Banal na Diyos na ito ay nagnanais na magkaroon ng isang
matalik na ugnayan sa sangkatauhan.

Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa mula sa wala, sa anim, literal na 24 na oras na
araw, kasama ang mga sistema upang mapanatili ang buhay, ayon sa Kanyang banal
na plano.

Nilikha ng Diyos ang sangkatauhan: lalaki at babae , sa larawan / wangis ng Diyos - ang
nag-iisang nilalang na nilikha Niya na may kakayahang makipag-usap sa Kanya, at sa
pamamagitan Niya ay gumagawa ang Diyos ng isang tao para sa Kanyang sarili, na
balang araw ay tatahan sa Kaharian ng Diyos.

Ito ang mga pangunahing punto sa salungatan sa pananaw sa mundo ngayon.

4% lamang ng lahat ng mga Amerikano ang may isang pananaw sa bibliya
9% lamang ng mga Kristiyano ang tumatanggap ng isang pananaw sa bibliya

Ang 41% lamang ng mga Pastor ang sumasang-ayon sa isang pananaw sa bibliya
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Paglalarawan ni Dr. Francis Schaeffer ng 
isang Kristiyano na may Hating Pagkakatao!

• Ang Relihiyon at Moralidad ay nakatira sa
pangalawang palapag - ito ang sinasabi namin
naniniwala kami at ang paraang gusto namin
kumilos

• Ang agham at Dahilan ay mabubuhay sa una

sahig - ito ang tunay na pamumuhay at
gumawa ng ating pang-araw-araw na pagpapasya.

Kung nais nating paunlarin ang isang pananaw sa mundo sa Bibliya, dapat ibabad ng
Diyos ang bawat aspeto ng ating buhay - dapat nating "makilala Siya" sa lahat ng ating
mga pamamaraan bago natin "maipahayag Siya" sa lahat ng ating mga pamamaraan!

Sa Marcos 12:30 , sinipi ni Jesus ang Hebreong "Shema" nang sinabi niyang ang
pinakadakilang utos ay ito:

"Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng LAHAT ng iyong puso, at ng LAHAT ng iyong
kaluluwa, at ng LAHAT ng iyong isip at ng LAHAT ng iyong lakas!" - Marcos 12:30

Saan natin ginugugol ang PINAKA ng ating oras?

PANANAMPALATAYA MORALIDAD VALUES  

Ang Kapilya  - ang ating pakikipag-
isa sa Diyos - ang ating personal na
mga oras ng pagdarasal, pag-aaral
ng Bibliya at paglago ng espiritu. 

 Ang pagkakaroon ng lahat ng
katotohanan .

Ang Simbahan  - ang ating
pakikisama sa iba pang mga
mananampalataya - pagsamba sa
korporasyon, Pag-aaral ng Bibliya sa
Grupo at pagiging disipulo ng
pangkat. 

 Ang pagsasanay ng lahat ng
katotohanan

Ang Daigdig  - ang ating patotoo sa
iba;ang aming pamilya, ating mga
kaibigan, aming paaralan, o lugar ng
trabaho. 
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Ang nagpapatunay ng lahat ng
katotohanan. 

AMMORAL 
 Half-Truth  IMMORAL Hindi 

 Totoo  

Ang isang pananaw sa daigdig na bibliya ay batay sa kasapatan pati na rin sa
pagkakamali ng Salita ng Diyos, ang mapagkukunan ng ating PANANAMPALATAYA sa
Diyos gayundin ang karunungan ng aming mga desisyon sa BUHAY.

Kung naniniwala kami na ang Bibliya ay ganap na totoo, sa gayon dapat itong
magsilbing lens na kung saan ang bawat iba pang mapagkukunan ng impormasyon ay
nasubok.

Patuloy kaming sinisiksik ng mga pananaw na hindi biblikal sa mundo mula sa media,
akademya, at mula sa mga huwad na guro na pinilipit ang banal na kasulatan upang
magkasya sa kanilang pilosopiya ng buhay.
Maliban kung patuloy tayong mababatay sa pangunahing mga katotohanan ng Salita ng
Diyos, maaari tayong maging "bihag" sa mga kasinungalingan ng mundo.

Tandaan: Tingnan ang artikulo sa pahina 6: "Ang Mahalagang Ganap na Katotohanan."
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1. Ang Pinagmulan ng Kasamaan - Genesis 3: 1-7 - Vs. 5
- "Sa araw na kinakain mo ito, ang iyong mga mata ay
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bubuksan, at ikaw ay magiging parang mga diyos, na
nakakaalam ng mabuti at masama!"
Sumasang-ayon ang bawat isa na ang kasamaan ay mayroon sa mundo, ngunit hindi lahat
ay sumasang-ayon tungkol sa pinagmulan ng kasamaan.

Sinasabi ng sekular na pananaw sa mundo na ang tao ay ipinanganak na mabuti ngunit
ang mga negatibong impluwensya ay humantong sa kanya upang gumawa ng hindi
magagandang pagpipilian. Samakatuwid, ang lahat ng tao ay kailangang
mapagtagumpayan ang kanyang hilig sa kasamaan ay upang baguhin ang kanyang
panlipunang kapaligiran at upang madagdagan ang kanyang mga oportunidad sa
edukasyon.
Sinasabi ng pananaw sa daigdig sa Bibliya na ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa
pamamagitan ng pagsuway ni Adan. Samakatuwid, ang bawat tao ay ipinanganak na
may likas na kasalanan, at ang tanging paraan upang mapagtagumpayan ang kalikasan
ng kasalanan ay sa pamamagitan ng kanilang personal na pagtanggap kay Jesucristo
bilang kanilang Tagapagligtas at Panginoon.

Ang Diyos ay hindi "may-akda" ng kasamaan. Kung nilikha ng Diyos ang kasamaan, Siya
ay kapwa mabuti at masama at hindi magtagumpay laban sa kasamaan.

Nilikha ng Diyos ang mga anghel at tao na may talino at kakayahang tumanggap at
maproseso ang impormasyon at may kapangyarihan ng pagpili. Kilala ito bilang
"malayang pagpapasya" ng tao.

Nagkaroon ng kasamaan nang maghimagsik si Lucifer laban sa Diyos at
inimpluwensyahan ang 1/3 ng mga anghel na host na sundin siya sa kanyang
paghihimagsik. (Ezekiel 28 , Isaias 14 )
Ang kasamaan ay ipinahayag sa pamamagitan ng pagbagsak nina Adan at Eba, at
bawat tao ay minana ang kanilang kalikasan sa kasalanan. ( Roma 5: 12-20 )

Ang kasamaan ay ang kawalan ng kabanalan; pumapasok ito sa ating buhay kapag
nagpasya tayong sumuway sa Diyos at sa gayo'y kakulangan sa Kanyang
kaluwalhatian - ibig sabihin, ang Kanyang mga hangarin para sa atin.

 2. Ang Pagtubo ng Kasamaan - Genesis 3: 1-7 - Vs. 7 -
"Ang kanilang mga mata ay nakabukas, at alam nilang
hubad sila!"
   Ang bawat problemang kinakaharap ng tao ngayon ay ang paglaki ng orihinal na
kasalanan nina Adan at Eba sa Hardin ng Eden.

Lahat ng nilikha ng Diyos ay nahawahan ng kasamaan at patuloy na nababagsak sa
kaluwalhatian ng Diyos.
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Kahit na ang mga di-makadiyos na tagapagturo ay patuloy na nagtuturo na ang
sangkatauhan ay umuusbong sa isang mas mahusay na paraan ng pamumuhay, ang
totoo ay ang pisikal na mundo ay lumala, at ang lipunan ay patungo sa kaguluhan at
kamatayan.

Ang Pangalawang Batas ng Thermodynamics ay nagsasabi na ang bagay ay patuloy na
nasisira patungo sa karamdaman.
Ang pagtaas at pagbagsak ng lahat ng mga pinakadakilang emperyo sa mundo ay
sumusunod sa parehong pattern:

Mula sa pagkaalipin sa pananampalatayang espiritwal.

Mula sa pananampalatayang espiritwal hanggang sa lakas ng loob, kalayaan,
at kasaganaan.
Mula sa kasaganaan hanggang sa kasiyahan, kawalang-interes, at pagtitiwala.

Mula sa pag-asa pabalik sa pagkaalipin.

Ang Amerika na tinitirhan natin ngayon ay hindi ang bansang inilaan ng Diyos
na ito noong itinalaga Niya ito upang malikha bilang kanlungan para sa
Kanyang mga tao at bilang isang channel ng Kanyang Salita sa buong mundo
Ang bawat aspeto ng ating buhay ay tinukoy ng kasamaan - pandaraya,
kawalan ng katapatan, kawalan ng tiwala, at kahihiyan.

Maliban kung ito ay mababalewala ng hindi pangkaraniwang biyaya ng Diyos,
ang Amerika ay malapit nang masira ng sarili nitong kadramahan.

 3. Ang Kinalabasan ng Masama - Genesis 3: 9 - "Ang
Panginoong Diyos ay tumawag kay Adan at sinabi sa
kanya, nasaan ka?"
Ang Diyos ay hindi "lumikha" ng kasamaan. Gayunpaman, hindi nagulat ang Diyos sa
pagsuway ng tao.

Natukoy na ng Diyos na gamitin ang pasukan ng kasamaan sa puso ng tao upang
ihayag ang Kanyang walang hanggang plano para sa pagtubos ng tao. ( Roma 8: 28-
29 )
Samakatuwid, "pinayagan" ng Diyos ang kasamaan na sirain ang Kanyang perpektong
nilikha sa tatlong kadahilanan:

Naipakita Niya ang Kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagdadala ng
kaligtasan sa mga maaapektuhan nito. ( Juan 3:16 )

Naipakita Niya ang Kanyang matuwid na poot at paghatol laban dito. ( Roma
1:18 )
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Maaari niyang tuluyang wakas at tuluyang sirain ang kasamaan, kaya't hindi ito
makakaapekto muli sa ugnayan ng tao sa Diyos. ( Mateo 13: 40-
42 , Apocalipsis 20:10 , Ezekiel 28: 18-19 )

Nang mamatay si Hesus, nagwagi Siya sa tagumpay laban sa kasalanan.
Nang si Hesus ay muling nabuhay, nagwagi Siya sa tagumpay laban sa
kamatayan at impiyerno.

Kapag si Jesus ay muling dumating, lilinisin Niya ang lahat ng kasalanan mula
sa mundo sa kabuuan at pangwakas na pagkawasak ng kasalanan, mga
makasalanan, Satanas, at kanyang mga anghel.

“At ang apoy ay bumaba mula sa Diyos mula sa langit at
sinilip sila. 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: 9b-10
 

Ang Mahalagang Ganap na Katotohanan
Sa ating postmodern world na tinatanggihan ang katotohanan ay maaaring malaman, ang
katanungang tinanong ni Pilato kay Jesus 2000 taon na ang nakakaraan ay mas mahalaga
kaysa kailanman na sagutin. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ano ang katotohanan." Ang
pisikal na sagisag ng walang hanggang katotohanan ay nakatingin sa kanya sa mukha, at
gayon pa man ay naglakas-loob siyang tanungin ang katanungang iyon? Narito tayo, 2000
taon mula sa araw na iyon, na may higit na katibayan ng katotohanan kaysa kay Pilato, at
ang mga cynics at ang skeptics ay nagtatanong pa rin ng parehong tanong. Maaaring ang
mga tumanggi sa pagka-diyos ni Cristo ay ayaw makinig ng katotohanan?

Ang salitang Griyego para sa "katotohanan" ay Aletheia, na nangangahulugang "hindi
maglikom," ibig sabihin, magagamit ito para makita ng lahat.

Ang salitang Hebreo para sa "katotohanan" ay Emeth, na nangangahulugang "pagiging
matatag," "pagiging matatag," at "tagal," isang bagay na perpekto at palaging
maaasahan.

Ang ganap na katotohanan ay hindi isang bagay ng opinyon, pragmatismo, pilosopiya,
pinagkasunduan, o kagustuhan. Kung ano ang totoo sa relihiyon ay dapat ding totoo sa
agham.Kung ano ang totoo sa teolohiya ay dapat ding totoo sa pilosopiya. Samakatuwid,
upang maniwala na ang Pananampalatayang Kristiyano ay totoo, hindi maaaring
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magkaroon ng dichotomy sa pagitan ng sinasabi natin at kung paano tayo
nabubuhay. Upang sipiin si Francis Schaeffer:

"Walang silbi na sabihin na siya ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang
Panginoon ng lahat ng mga bagay kung hindi siya Panginoon ng aking buong pinag-isang
buhay. Mali ako o nalilito kung kumakanta ako tungkol sa pagka-Diyos ni Cristo at
magsikap na mapanatili ang mga lugar ng aking sariling buhay na nagsasarili. " (Pagtakas
mula sa Dahilan, pg. 263) 

Ang Pananampalatayang Kristiyano ay totoo, maniniwala man ito o hindi. Gayunpaman,
ang Pananampalatayang Kristiyano ay hindi isang paraan upang magtapos; ito ang
wakas. Ang pagtanggap kay Jesucristo bilang Tagapagligtas ng isang tao upang
magkaroon ng mas mabuting buhay sa mundong ito at upang makatakas sa impiyerno at
manain ang langit kapag namatay tayo ay upang baluktutin ang layunin ng Diyos para sa
ating pagtubos at mapahamak ang halagang binayaran ni Jesus para sa ating pagtubos.

Kung makumbinsi natin ang susunod na salinlahi na ang Pananampalatayang Kristiyano
ay totoo, hindi maaaring magkaroon ng pagkakasalungatan sa pagitan ng sinasabi natin sa
Diyos sa kapilya at sa ating mga kapwa mananampalataya sa simbahan o sa mga hindi
naniniwala sa mundo. Ang totoo, nabubuhay tayo sa totoong pinaniniwalaan natin tungkol
sa Diyos at kay Jesucristo - ang natitira ay walang halaga na relihiyon, at isang naniniwala
na mundo ay nanonood. PW
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