
•	 Ano	ang	pinakapaborito	mong	laro	sa	computer	o	“strategy game”?
•	 Anong	adhikain	ang	sinuportahan	mo	noon?	Paano	mo	ito	ipinaglaban?	
•	 Nakipag-away	ka	ba	noong	kabataan	mo?	Anong	nangyari?
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NOTEs

prayEr
•	 Manalangin	para	sa	pag-iingat	ng	Diyos	sa	iyong	buhay,	pamilya,	
	 at	mga	miyembro	ng	iyong	Victory group.	
•	 Humiling	sa	Diyos	ng	pag-aninaw,	karunungan,	at	grasya	na	
labanan	ang	kalaban	at	lumayo	sa	tukso.

•	 Angkinin	at	ihayag	ang	mga	sipi	sa	Bibliya	patungkol	sa	tagumpay	
na	mayroon	tayo	kay	Kristo	(Kawikaan	2:7;	1	Juan	4:4;	5:4,5;	

	 1	Corinto	15:57).

sO WHaT
•	 Anong	ginagawa	mo	kapag	pumasok	sa	isip	mo	ang	mga	paratang		
at	tukso?	

•	 Papaano	natin	maiiwasan	ang	mga	pakana	ng	diyablo?	Basahin	
	 ang	1	Juan	2:15-17.	
•	 Naniniwala	ka	bang	kabahagi	tayo	sa	tagumpay	na	napanalunan	
ni	Kristo	sa	pamamagitan	ng	Kanyang	kamatayan	at	muling	
pagkabuhay	(Colosas	2:13-15;	Roma	16:19,20)?

NOW WHaT
•		May	kinakaharap	ka	bang	tukso	o	paratang?	Maghanap	ng	isang	
kaibigang	maaasahan	na	sasamahan	ka	sa	panalangin	at	manalig	

	 na	tutulungan	ka	ng	Diyos	na	magtagumpay	dito.		
•	 May	mga	bahagi	ba	ng	iyong	buhay	na	hindi	naaayon	sa	Salita	
	 ng	Diyos?	Piliing	magsisi,	manalig,	at	sumunod	sa	Diyos	
	 simula	ngayon.	
•	 Manindigan	para	sa	kapwang	alam	mong	kumakaharap	ng	
kahirapan	at	palakasin	ang	kanyang	loob	na	manalig	sa	Diyos.

Bakit?
WEEk 1 FILIpINO



14Kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, “Dahil sa 
ginawa mong ito, parurusahan kita. Sa lahat ng hayop, 
ikaw lang ang makakaranas ng sumpa ito: Sa buong 
buhay mo’y gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan 
at ang bibig mo ay palaging makakakain ng alikabok. 
15Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang 
lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo 
at tutuklawin mo ang sakong niya.” GeNeSiS	3:14,15
(BASAHiN	ANG	GeNeSiS	3:1-15	PARA	SA	KABuoANG	KAuGNAy	NA	

KAHuluGAN.)

Sinisikap ng diyablo na sirain ang ugnayan ng Diyos 
at tao.
Ngayon, sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas 
ang pinakatuso. Minsan, tinanong ng ahas ang babae, “Totoo bang 
pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alin mang 
puno sa halamanan?” GeNeSiS	3:1

Ang	tanong	ng	ahas	ang	nagtulak	sa	babae	na	pagdudahan	ang	
kapangyarihan	at	kabutihan	ng	Diyos.	Nagrebelde	si	Adan	at	eba	
laban	sa	Diyos	nang	sinuway	nila	ang	kaisa-isang	utos	na	binigay	
Niya	sa	kanila.	Pumasok	na	ang	kasalanan	sa	eksena	at	gumawa	ito	
ng	malaking	siwang	sa	pagitan	ng	Diyos	at	sangkatauhan	(Roma	
5:12).	Ano	ang	nakasira	sa	ugnayan	ng	tao	at	ng	Diyos?
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WHaT
Nagsimula	ang	labanang	espirituwal	sa	Hardin	ng	eden	nang	ang	diyablo	
na	nagkunwaring	isang	ahas	ay	tinukso	si	Adan	at	eba	na	suwayin	ang	
Diyos	sa	pagkain	nila	sa	ipinagbabawal	na	prutas	ng	puno	ng	kaalaman	
ng	mabuti	at	masama.	Sa	pagbigay	ng	lalaki	at	babae	sa	tukso,	nakagawa	
ng	malaking	siwang	ang	kasalanan	sa	pagitan	ng	Diyos	at	sangkatauhan.	
Anong	aral	ang	mapupulot	natin	sa	kwentong	ito?	

WOrd
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Kailangan nating ingatan ang ating mga puso laban 
sa mga pakana ng kaaway.  
Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong 
tingnan at ang bunga ay parang masarap kainin, at dahil sa 
pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at 
kumain nito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, 
at kinain din ito. GeNeSiS	3:6

Kailangan	nating	malaman	na	ang	ating	kaaway	ay	magaling	sa	
mga	pakana	(1	Corinto	2:11).	Sinasamantala	niya	ang	kahinaan	ng	
tao	upang	tuksuhin	tayo	na	bumigay	sa	libog	ng	laman,	sa	libog	ng	
mata,	at	kayabangan	ng	buhay.	Ngunit	nasa	sa	atin	ang	pasya	kung	
tayo	ay	bibigay	o	hindi.	Ayon	sa	kwento,	sino	ang	pinarusahan	ng	
Diyos?	Kahit	na	ang	kalaban	ang	tumutulak	sa	atin	sa	kasalanan,	
masisisi	ba	natin	siya	kapag	tayo	ay	nahulog	sa	tukso?	Bakit	hindi	
(1	Corinto	10:13)?	

May ipinangakong Tagapagligtas na lulupig 
sa kalaban.   
“Ikaw at ang babae ay mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay 
mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang 
sakong niya.” GeNeSiS	3:15

Kahit	na	noong	pinakaumpisa,	inihayag	na	ng	Diyos	ang	Kanyang	
planong	lupigin	si	Satanas	at	maghatid	ng	kaligtasan	sa	mundo	
sa	pamamagitan	ng	Kanyang	Anak	na	si	Jesu-Cristo.	Ang	Kanyang	
mapagmahal	na	pagganyak	ay	ang	maibalik	ang	sangkatauhan	sa	
tamang	ugnayan	sa	Kanya	(Juan	3:16).	Papaano	tayo	makikipag-
ayos	sa	Diyos?
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