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Ang Worldview ay isang balangkas kung saan makikita at mabibigyan ng kahulugan ang
mundo, kabilang ang pinagmulan, hangarin, at hinaharap. Upang magkaroon ng isang
pananaw sa mundo sa Bibliya:

Dapat tanggapin ng isang tao ang Bibliya bilang banal na inspirasyon, hindi
nagkakamali, at hindi maipahahayag na Salita ng Diyos: katotohanan na
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walang halong pagkakamali sa nilalaman at layunin nito.

Dapat tanggapin ng isa ang Genesis 1: 1-2: 3 , hindi lamang bilang pundasyon
para sa isang pananaw sa Bibliya ayon sa mundo kundi bilang pundasyon para
sa Pananampalatayang Kristiyano.
Kung ang Genesis 1: 1-2: 3 ay totoo, kung gayon ang bawat iba pang pananaw
sa mundo ay hindi totoo, kasama na ang mga yumakap sa Diyos sa kanilang
pilosopiya ng buhay ngunit hindi iginagalang Siya bilang ang Lumikha ng lahat
ng buhay.

Samakatuwid, ang isang pananaw sa mundo na bibliya ay nagsisimula sa
pamamagitan ng isang pananampalataya sa Diyos bilang Tagagawa ng langit
at lupa, na hindi lamang kumilos ang Diyos sa kasaysayan sa pamamagitan ng
Kanyang disenyo ng paglikha, ngunit Siya ay aktibo pa rin sa kasalukuyan, at
Siya ay magiging aktibo sa ang hinaharap habang dinadala Niya ang Kanyang
plano para sa ating pagtubos na makumpleto. Mga Taga Efeso 1: 9-12

1 . Ang Diyos ng Maylalang - Genesis 1: 1 - Vs. 1 - " Sa
pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa!"
Ang Aklat ng Genesis ay isinulat ni Moises noong 1400 BC, pagkaraan niyang akayin ang
mga anak ni Israel palabas ng Egypt. Ang Genesis ay ang "seed-plot" ng buong Bibliya -
ang pundasyon ng kwento ng ebanghelyo, dahil ang mahahalagang doktrina ng
Pananampalatayang Kristiyano ay ipinakilala sa unang 11 kabanata!

Mga Kabanata 1-11 - ang "Kasaysayan ng Sinauna" - Paglikha, Pagbagsak,
Baha, Tower of Babel.
Mga Kabanata 12-50 - ang "Kasaysayang Patriyarkal" - Mula kay Abraham
hanggang kay Jose.

Ang pangunahing talata ay ang Genesis 1: 1 - "Sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at
lupa!"(Bibliya sa Hebrew)

Dahil sinabi ni Moises na nilikha ng Diyos ang parehong langit at lupa,
nangangahulugan ito na ang Diyos ay umiiral "sa labas" ng sansinukob bago
ang Kanyang gawa ng paglikha.

Ang pangalang Hebreo na "Elohim" ay nangangahulugang "malakas" - isang
salamin ng katangian ng Diyos na isiniwalat sa paglikha. Ito rin ay "maramihan"
- hindi hihigit sa isang Diyos, ngunit ang Diyos ay nagpapakita ng Kanyang
sarili sa iba't ibang paraan:

Genesis 1: 1 - Ang Diyos Ama ay ang Master Designer

Genesis 1: 2 - Ang Diyos Espiritu ay gumalaw sa tubig

https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%201.1-2.3
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%201.1-2.3
https://biblia.com/bible/nkjv/Eph%201.9-12
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%201.1
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%201.1
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%201.1
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%201.2


Genesis 1: 3 - Ang Diyos na Anak ay naging Salita; ang instrumento
ng paglikha

Ang Genesis 1: 1-2: 3 ay nagpapatunay sa pagkakaroon ng Diyos, na
nagpahayag ng Kanyang sarili sa pamamagitan ng nilikha Niya, upang ang
buong mundo ay makita at maunawaan, anuman ang wika o talino, at sa
paggawa nito, pinatunayan ng Diyos ang Kanyang sarili na parehong
makapangyarihan at personal!

Kapag alam natin kung sino ang Diyos at igalang natin Siya kung sino Siya,
malalaman natin kung sino tayo at kung paano tayo nababagay sa Kanyang
banal na plano.
Tinanggihan ng mga sekularista ang pagkakaroon ng Diyos at nakatuon sa
paghahanap ng tao para sa kahulugan at layunin para sa buhay sa loob ng
mga pisikal na aktibidad at ugnayan ng tao sa mundo.

Tinanggihan nila ang konsepto ng Diyos ng kaayusan at pinalitan ito
ng ideya ng pagkakapantay-pantay!

Tinanggihan nila ang layunin ng Diyos para sa disiplina at pinalitan ito
ngindibidwal na kalayaan!

Tinanggihan nila ang layunin ng Diyos para sa buhay at pinalitan ito ng
paghahanap ng personal na kasiyahan!

Tinanggihan nila ang walang hanggang halaga ng Diyos at pinalitan
ang mga ito ng paghabol sa pansamantalang kaligayahan!

2 . Ang Disenyo ng Paglikha - Genesis 1: 2-25 - Vs. 2 - "Ang
lupa ay walang anyo at walang bisa at ang kadiliman ay
nasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay
gumalaw sa ibabaw ng tubig!"
  Ang masalimuot na disenyo ng paglikha ay nagpapakita ng sadya, pamamaraan, may
layunin na plano ng Diyos.

Ang mas maraming mga siyentipiko na sumusubok na bawasan ang
katotohanan tungkol sa paglikha, mas natuklasan nila ang handprint ng Diyos
sa bawat cell ng buhay.

"Bagaman alam nila ang Diyos, hindi nila Siya niluwalhati bilang Diyos, o
nagpapasalamat man, ngunit naging walang kabuluhan sa kanilang mga
saloobin, at ang kanilang hangal na puso ay dumilim. Nag-aakalang matalino,
naging tanga sila. ” Roma 1: 21-22
“Sapagkat sa pamamagitan Niya ay nilikha ang lahat ng mga bagay, na nasa
langit, at sa lupa, nakikita at hindi nakikita, maging ang mga trono, o mga
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kapangyarihan, o mga punoan, o kapangyarihan: lahat ng mga bagay ay nilikha
Niya at para sa Kanya. Siya ay bago ang lahat ng mga bagay, at sa Kanya,
lahat ng mga bagay ay magkakasama. ” Colosas 1: 16-17

Genesis 1: 2-5 - Unang Araw - Ang simula ng oras : isang panahon ng ilaw
(araw) at isang panahon ng kadiliman (gabi).
Genesis 1: 6-8 - Ikalawang Araw - Ang simula ng panahon; mga system na
magbabago ng mga panahon at lilikha ng kapaligiran para sa paglago ng
halaman.

Genesis 1: 9-13 - Ikatlong Araw - Ang simula ng Agrikultura; lupa, tubig, at mga
halaman na nagdadala ng binhi.
Genesis 1: 14-19 - Apat na Araw - Ang simula ng ilaw; ang araw upang
mamuno sa araw at ang buwan sa gabi.

Genesis 1: 20-23 - Ikalimang Araw - Ang simula ng mas maliit na buhay; isda
sa dagat, manok sa hangin.

Genesis 1: 24-31 - Ikaanim na Araw - Ang simula ng mas malaking
buhay; hayop, hayop, sangkatauhan.
Genesis 2: 1-3 - Ikapitong Araw - Ang simula ng Araw ng Pahinga.

Ang Aklat ng Genesis ay hindi isang alegorya, tulad ng ilang liberal na teologo na
naniniwala sa amin.

Ang Aklat ng Genesis ay banal na inspirasyon ng Diyos na salita kay Moises.

Ang Aklat ng Genesis ay mahalaga sa isang pananaw sa bibliya dahil
kinukumpirma nito ang katotohanan ng Salita ng Diyos.
Ang layunin ng lahat ng iba pang mga "teorya" ay upang salungatin ang
pagkakaroon ng Diyos.

Noong Hunyo, 2018 ang International Scientific Conference sa Istanbul, Turkey,
ay idineklara ang ebolusyon bilang isang "panloloko" na ginagamit upang
suportahan ang komunismo, sosyalismo, terorismo, at ateismo.

3. Ang Ninanais ng Maylalang - Isaias 66: 1 - " Ganito ang
sabi ng PANGINOON, Ang langit ay aking trono, at ang lupa
ay ang aking tuntungan ng paa. Nasaan ang bahay na
iyong itinatayo sa akin at saan ang lugar ng aking
pahingahan?"
Ang disenyo ng nilikha ng Diyos ay tumutugma sa pattern ng disenyo at pagtatayo ng
tabernakulo at ng templo:
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Sinabi ng Diyos kay Moises na tiyakin na sinusunod niya ang huwaran na
ibinigay Niya sa kanya upang itayo ang tabernakulo.

Ang mga kagamitan sa tabernakulo at templo ay ihinahambing sa nilikha ng
Diyos:
Ang "palanggana o Laver" - ang dagat

Ang "mga haligi ng tanso" - ang mga haligi ng mundo
Ang "kandelero" - ang ilaw ng mundo

Ang "mesa ng tinapay" - ang mga halaman / halaman

Ang "dambana ng insenso" - ang mga ulap
Ang "Banal ng mga Banal - ang langit - kung saan naninirahan ang Diyos

Ang disenyo ng nilikha ng Diyos ay larawan din ng ating kaligtasan sa pamamagitan ni
Jesucristo.

Ang "ilaw" ng mundo ay si Jesus -

Nagsimula ang buhay sa "ikatlong araw" - ang pagkabuhay na mag-uli -
Ang "pag-ikot ng araw" - ang pagbabalik ni Jesus -

Sinasalamin ng "buwan" ang araw - ang Iglesya ay dapat na pagsasalamin ng
Anak ng Diyos.

Ang mga "bituin" ay sumasalamin sa kaluwalhatian ng Diyos - ang mga
Kristiyano ay dapat na lumiwanag "bilang mga ilaw sa mundo habang
ipinapahayag nila ang Salita ng buhay!"
Ang "tao" ay isang uri ng pagkakagawa ng Diyos, na kung saan ay perpekto
hanggang sa ito ay madungisan ng kasalanan, at nawala sa kaluwalhatian ng
Diyos. Ginagawa tayong isang bagong likha ng Diyos sa pamamagitan ni
Jesucristo.

Ipinahayag sa atin ng Diyos ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng disenyo ng Kanyang
nilikha.Dahil nagsalita ang Diyos:

Ang bawat tao ay walang dahilan - walang sinuman ang maaaring makiusap ng
kamangmangan sa pagkakaroon ng Diyos.

Nararapat tayong makinig, hindi lamang para sa impormasyon, ngunit upang
matanggap ang Kanyang banal na paghahayag at ayusin ang ating buhay nang
naaayon.
Hindi namin kailangang humawak sa kadiliman para sa mga sagot sa mga
katanungan sa buhay.

Ang pinakadakilang hangarin ng ating puso ay dapat marinig kung ano ang
sinabi Niya.


