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Pagbubuo ng isang Biblikal na Pananaw sa
Daigdig na 

 "Isang Lugar upang Magsimula" 
 Genesis 1: 1

Wayne J. Edwards, Pastor
   Ang "labanan ng mga panahon" ay nasa pagitan ng dalawang pananaw sa mundo na
tinukoy ng Diyos sa Kanyang hula tungkol sa pangako ng pagdating ng Mesiyas
sa Genesis 3:15 :

Ang unang pananaw sa mundo ay nasa "binhi" ni Satanas, ang binhi ng
paghihimagsik laban sa Diyos, na humahantong sa paganism.

https://biblia.com/bible/nkjv/Ps%20136.1-26
https://biblia.com/bible/nkjv/Col%201.9-18
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%201.1
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%203.15


Sa Mga Taga Roma 1:25 , sumulat si Apostol Pablo : "Binago nila ang
katotohanan ng Diyos sa isang kasinungalingan at sinamba at
pinaglingkuran ang nilalang na higit sa Maylalang!"

Ang pangalawang pananaw sa mundo ay nasa "binhi" ni Eba; ang Binhi ng
pagsumite sa Diyos; ang binhi ng pangako.

Sa Tito 1: 2 , isinulat ng Apostol : "Bago pa man magsimula ang
sanlibutan, ang Diyos, na hindi maaaring magsinungaling, ay nangako
sa atin ng buhay na walang hanggan!"

 1.  Ang Kaibahan ng Dalawang Pananaw sa Daigdig
- Deuteronomio 30: 19-20 - " Inilagay ko sa harap mo ang
buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa: samakatuwid,
pumili ng buhay upang mabuhay ka at ang iyong binhi!"
Ang bawat isa ay may pananaw sa mundo, isang "grid" kung saan tinitingnan nila ang
mundo at ang lahat dito. Ang "grid" na iyon ay isang sistema ng mga paniniwala na binuo
namin mula sa aming mga magulang, aming mga kapantay, at ang aming paghahanap ng
kaalaman, na kung saan itinataguyod namin ang aming mga halaga.

LUGAR WORLDVIEW ng
BIBLIKAL

NATURALISMO /
ATHEISTIC 

 WORLDVIEW

Diyos May Diyos Walang Diyos

Paglikha
Nilikha ng Diyos ang
mundo na naitala sa
Genesis

Ang mundo ay nagmula sa
natural na mga sanhi

Lalaki Nilikha ng Diyos ang tao
Nag-iral sa pamamagitan ng
milyun-milyong taon ng
ebolusyon

Kalikasan ng
Tao 

Ipinanganak na may
makasalanang likas na
katangian

Talaga, ipinanganak na
mabuti, ngunit dahil sa mga
negatibong impluwensya ay
nagiging masama

Pinakamalaking Kasalanan Mga negatibong

https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%201.25
https://biblia.com/bible/nkjv/Titus%201.2
https://biblia.com/bible/nkjv/Deut%2030.19-20
https://biblia.com/bible/nkjv/Deut%2030.19-20


Suliranin ng
Tao

impluwensya sa mundo,
kultura

Solusyon Espirituwal

Maraming paraan:
interbensyon ng gobyerno,
higit na edukasyon,
pagpapaunlad ng
teknolohiya, pagtanggal ng
relihiyon

Si Hesus
Anak ng Diyos,
Tagapagligtas ng mundo.

Ay isang "mabuting"
tao.Pagtanggi sa kanyang
mga himala at katuruan!

Himala

Ang mga himala ay
maipapaliwanag lamang
sa pamamagitan ng
supernatural na
interbensyon.

Ang lahat ng mga
kaganapan ay may
naturalistic na paliwanag.

Moral Code
Ibinigay sa atin ng Diyos
sa Bibliya

Ang lipunan ay may
kakayahang bumuo ng
pinakamahusay na moral
code, (o diktadura, o mga
opinion poll.)

Pagpaparaya Live sa Pamantayan ng
Bibliya

Tanggapin ang bawat isa at
bawat system, (maliban sa
mga may halaga sa
relihiyon)

Pagpapalaglag

Ang buhay ay
nagsisimula sa paglilihi
at nabuo sa sinapupunan
ng Diyos.Mataas na
halaga ng lugar sa isang
buhay.

Dahil hindi nilikha ng Diyos
ang buhay, ang halaga ng
buhay ay mas kaunti - at
maaaring itapon.

HomoseksuwalidadNilayon ng Diyos na ang Ang pagtanggap batay sa



isang lalake ay
makapiling ang isang
babae

pangkulturang moral code
at mga opinion poll

Kasal
Isang lalaki ang nakiisa
sa isang babae.

Nabubuhay ng walang
tunay na moral na code -
gawin ang anumang
nararamdaman na mabuti,
walang pananagutan,
paglilingkod sa sarili,
nakatuon ako.

Mga bata

Ang buhay ay
nagsisimula sa paglilihi,
mahalaga sa Diyos,
Asset sa yunit ng
pamilya.

Nagsisimula ang halaga
pagkatapos ng
kapanganakan, Mahalaga sa
lipunan

Pamahalaan

Naorden ng Diyos,
pinapayagan ng Diyos,
sa ilalim ng awtoridad ng
Diyos

Maraming tinitingnan ang
mga sistema ng gobyerno
bilang solusyon sa mga
problema ng tao

Masama Sa
Daigdig

Pinapayagan ng Diyos,
ngunit balang araw ay
aalisin sa mundo.

Ayon sa ilang pananaw sa
mundo: dahil sa pagmamay-
ari ng pag-aari, kayamanan,
relihiyon, kawalan ng
edukasyon, kawalan ng
kontrol sa gobyerno.

Si satanas
Isang totoong taong may
salungatan sa Diyos at
sa bayan ng Diyos.

Mistiko na tao na nilikha ng
mga taong
relihiyoso.Kabuuang
pagtanggi.

Layunin sa
Buhay

Pokus ng Diyos Tumuon ng tao

Kaluluwa Ang bawat isa ay Walang sinuman ang



mayroong walang
hanggang kaluluwa

mayroong walang
hanggang kaluluwa

Kaligtasan Sa pamamagitan lamang
ni Hesus

"Kami ay ang aming sariling
kaligtasan"

Kamatayan Ang lahat ay mamamatay Ang lahat ay mamamatay

Pagkatapos ng
Kamatayan

Ang bawat lalaki at
babae ay may walang
hanggang kapalaran

Walang nangyayari o ilang
uri ng reinkarnasyon

Langit

Literal na lugar kung
saan ang mga naniniwala
ay pupunta para sa
kawalang-hanggan

Gumagawa tayo ng sarili
nating langit dito sa mundo.
(Walang langit sa Bibliya)

Impiyerno

Literal na lugar kung
saan ang mga di-
naniniwala ay pupunta
para sa kawalang-
hanggan

Walang literal na
impiyerno.Maaari tayong
magkaroon ng impyerno
dito sa mundo.

Bibliya Salita ng Diyos Pabula at alamat lamang

 

2.  Ang Pakikipagtipan ng Isang Tunay na Diyos - Juan 17:
3 - "At ito ang buhay na walang hanggan, upang makilala
ka nila, ang tanging tunay na Diyos, at si Jesucristo na
iyong isinugo!"
  Sa Hebrew, ang Genesis 1: 1 ay mababasa: " Sa simula, nilikha ng Diyos!"

Sinasabi sa atin ng Aklat ng Genesis ang tungkol sa simula ng lahat maliban sa
Diyos- Ang Kaniyang pagkakaroon ay hindi pinagtatalunan, ipinaliwanag, o
ipinagtanggol - Ipinakita lamang siya bilang Isa na bago ang simula ng lahat ng
mga bagay.
Sa unang 11 na kabanata, nariyan ang pinagmulan ng oras, aksyon, puwang at
bagay, ang solar system, ang himpapawid, ang hydrosphere, lahat ng uri ng

https://biblia.com/bible/nkjv/John%2017.3
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%201.1


buhay;sangkatauhan, kasal, pamilya, kasalanan, pagkakasala, pagtubos at
kapatawaran; ang pinagmulan ng mga bansa at ang iba`t ibang mga wika.

Sa kabanata 12, nariyan ang “Genesis” (mga henerasyon) ng mga Israelita, na
sa pamamagitan nito naisusulat ang Salita ng Diyos; ang plano ng Diyos ay
nagsiwalat, at ang Anak ng Diyos ay ibibigay bilang Tagapagligtas ng nawalang
sangkatauhan.
Mula sa Genesis 12 hanggang sa katapusan ng Lumang Tipan, ang
pinagtutuunan ng Bibliya ay ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa mga Israelita,
tulad ng paghayag ng Diyos ng Kanyang plano ng pagtubos sa paraang
pakikitungo Niya.

Sa pagbubukas ng Bagong Tipan, isiniwalat ng Bibliya kung paano nabigo ang
mga Israelita na maging mga saksi ng Diyos at kung paano Niya sila
pansamantalang itinabi Ngunit isiniwalat din nito kung paano ang Diyos, sa
pamamagitan ni Cristo, ay nagsimulang tumawag ng isang bagong bayan -
kapwa Hudyo at Hentil - na maging Kaniyang "Simbahan," kung saan maaaring
ipahayag ang ebanghelyo ng ating kaligtasan.
Walang pagtatangka na ipaliwanag ang pagkakaroon ng Diyos o upang
ipagtanggol Siya bilang isang Persona. Inilahad lamang Siya ng Bibliya bilang
"Tagalikha" ng lahat ng mga bagay, kasama na ang Kanyang plano para sa
pagtubos ng tao, at inilalagay ang mga detalye ng Kanyang pangako para
makita at matutupad ang lahat.

Ang mga tumanggi sa ebidensya ay nabubuhay sa paganism.

Ang mga tumatanggap ng ebidensya ay nabubuhay sa Kanyang Pangako.

3.  Ang Lumikha na Karapat-dapat Sambahin - Apocalipsis
4:11 - "Ikaw ay karapat-dapat, Oh Panginoon, na
tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at
kapangyarihan: sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga
bagay, at para sa iyong kaligayahan, sila ay nilikha at
nilikha."

Paano nagsimula ang uniberso? Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa!
Paano natin malalaman na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa? Ang
salitang Hebreo para sa "lumikha" (ex-nihilo) ay nangangahulugang "wala sa
wala" - ang Diyos lamang ang makakagawa ng isang bagay mula sa wala at
gawin itong sustainable magpakailanman.

Paano nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa? Sa pamamagitan ng Kaniyang
Salita: Sinabi Niya ito sa pagiging - Sinabi ng Diyos, "magkakaroon ka ," at
nangyari iyon.

https://biblia.com/bible/nkjv/Rev%204.11


Kailan nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa? Sa anim na literal na araw,
bandang 6000 taon na ang nakalilipas.

Mula kay Adan hanggang sa baha ay 1656 taon at mula sa baha
hanggang kay Abraham ay 225 taon, na gumagawa ng mga 2000
taon. (Genesis 5 at 11)

Mula kay Abraham hanggang sa mga Hudyo upang bumalik sa
Jerusalem ay halos 1500 taon. Pagdaragdag ng 400 tahimik na taon,
mayroon ka pang 2000 taon o higit pa.
Mula kay Hesus hanggang ngayon, mayroon pa tayong 2000 taon,
kaya ang nilikha ng Diyos ay halos 6000 taong gulang.

Bakit nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa? Nilikha ng Diyos ang mundo at
ang lahat na nandiyan, "para sa Kaniyang kasiyahan" - upang luwalhatiin Siya
sa lahat ng walang hanggan! ( Isaias 45:18 , Isaias 43: 7 , Roma 11:36 )

Nilikha ng Diyos ang lahat ng iyon upang patunayan ang Kaniyang
kapangyarihan.

 
Nilikha ito ng Diyos sa paraang ginawa Niya upang patunayan ang Kaniyang
layunin.

 
Sinusuportahan ng Diyos ang Kanyang nilikha sa paraang patunayan na Siya
ay personal na kasangkot dito, at samakatuwid sa ating buhay.

Kung ang sinabi sa Genesis 1: 1 ay totoo, at totoo ito, ano pa ang magagawa
natin kundi ang pagsuko sa Isa na lumalang sa atin - sa Kanyang larawan!

https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%2045.18
https://biblia.com/bible/nkjv/Isa%2043.7
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%2011.36
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%201.1

