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Sa pamamagitan ng bawat pagsukat sa istatistika, ang simbahan ng ebanghelikal sa Kanluran ay
nasa malaking panganib.

Hindi lamang tayo nagiging lalong hindi epektibo sa ating pagsaksi sa mga hindi naniniwala,
ngunit nawawala rin ang ating mga anak at kabataan sa mga piling tao ng intelektwal na ang
pananaw sa mundo ay tinatanggihan ang pagkakaroon ng Diyos.

https://biblia.com/bible/nkjv/Exod%203.1-15
https://biblia.com/bible/nkjv/2%20Cor%201.1-4
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%201.1-2.3


Kung ang ating mga anak ay maniniwala sa katotohanan tungkol sa Diyos ng ating kaligtasan,
dapat muna silang maniwala sa katotohanan na Siya rin ang Diyos ng lahat ng Paglikha.

Kailangang malaman ng mga bata ngayon na sila ay isang napakahalagang pagpapala mula sa
isang mapagmahal na Ama sa Langit, na gumawa ng bawat probisyon para sa kanila na
magkaroon ng isang personal na ugnayan sa Kanya.
Ang papel na biblikal ng isang magulang ay upang maging isang mabuting katiwala ng mga anak
na inilalagay ng Diyos sa kanilang pangangalaga.

Ang mga magulang ay may responsibilidad na pangalagaan ang espirituwal, mental, emosyonal,
at pisikal na kagalingan ng kanilang mga anak at gabayan sila upang maitaguyod ang isang
pananaw sa mundo sa Bibliya.

Habang maraming iba't ibang mga expression, mayroon lamang dalawang pangunahing pananaw
sa mundo:

Ang Sekular na Pananaw sa Daigdig -

Tinatanggihan ang pagkakaroon ng isang makapangyarihang, nakakaalam ng Maylalang Diyos.

Naniniwala ang mundo kung saan tayo nakatira ay bunga ng isang kusang pagkasunog ng mga
materyales, na, sa paglipas ng panahon at sa pamamagitan ng sapalarang pagpili, ang iba`t
ibang mga materyales na ito ay nabago sa araw, buwan, mga bituin, at lupa na mayroon tayo
ngayon, kasama ang iba't ibang mga hayop at mga tao.
Naniniwala sa buhay na ito ang mayroon lamang; walang buhay pagkatapos ng kamatayan.

Inilarawan ito ni Apostol Pablo n Roma 1: 18-32 .

Ang Pananaw sa Bibliya sa Daigdig -

Naniniwala sa isang may alam, lahat ng makapangyarihang Maylalang Diyos na mayroon.
Naniniwala na nilikha ng Diyos ang langit at uniberso bilang katibayan ng Kanyang
makapangyarihang kapangyarihan.

Naniniwala na nilikha ng Diyos ang lahat ng buhay na nilalang, kabilang ang sangkatauhan, ayon
sa Kanyang mga hangarin.
Naniniwala na tinubos ng Diyos ang nawalang tao mula sa walang hanggang pagkawasak upang
mapatunayan ang Kanyang pagnanais na maging personal na kasangkot sa ating buhay.

Naniniwala na ang Bibliya ay ang banal na inspirasyon ng Salita ng Diyos, katotohanan na
walang halong pagkakamali sa nilalaman o hangarin nito.

Naniniwala na si Hesu-Kristo ay namuhay nang walang kasalanan at isinakripisyo ang Kanyang
buhay para sa ating mga kasalanan.
Naniniwala ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya sa pamamagitan lamang ng
isang pananampalataya at kay Cristo lamang.

Samakatuwid, ang isang pananaw sa mundo na bibliya ay upang mabuhay alinsunod sa mga
prinsipyo at mga pangako ng Salita ng Diyos. Gayunpaman:

4% lamang ng lahat ng mga Amerikano ang nagtataglay ng isang pananaw sa bibliya.
19% lamang sa mga nag-aangkin na mga Kristiyanong pang-ebangheliko ang sumasang-ayon
sa isang pananaw sa bibliya.

https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%201.18-32


43% ng mga Millennial - ang 25-40 taong gulang na iyon ay nagsasabing hindi nila alam kung
mayroon ang Diyos, at wala silang pakialam.

"Ang henerasyong Milenyo ay tila nakatuon sa pamumuhay nang
walang Diyos, walang Bibliya, at walang mga simbahang Kristiyano
bilang pundasyon para sa kanilang pamumuhay. Mahirap isipin ang
isang malakas, mas malinaw, at mas direktang hamon 

 sa hinaharap ng Christian Faith sa Estados Unidos. " - George Barna

"Huwag kang mabihag sa sinuman sa pamamagitan ng
pilosopiya at walang laman na panlilinlang, 

ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga pangunahing
alituntunin 

 ng mundo, kaysa ayon kay Cristo, sapagkat sa Kanya lahat ng
kapunuan ng pagka- 

 Diyos ay nananahan sa pisikal na anyo!" Colosas 2: 8-9
Ang buhay Kristiyano ay hindi tulad ng isang plate na may tatlong partisyon:

Kung makatiis tayo laban sa tsunami ng sekularismo na bumabaha sa ating kultura, dapat nating
paunlarin ang isang pananaw sa mundo na nakasentro sa Diyos ng Bibliya, at pagkatapos ay
ipakita ito sa bawat aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay.

Sa Juan 17: 3 , sa Kanyang panalangin sa Diyos Ama, ginawa ito ni Jesus ng kamangha-
manghang pahayag at napakahirap na paghahayag:

"At ito ang buhay na walang hanggan , upang makilala ka nila , ang tanging tunay na Diyos, at si
Jesucristo na iyong isinugo!"
Tinukoy ni Jesus ang buhay na walang hanggan bilang pagkilala sa Diyos bilang ang tanging
tunay na Diyos, at si Jesucristo, na isinugo ng Diyos upang maging ating Tagapagligtas.

https://biblia.com/bible/nkjv/Col%202.8-9
https://biblia.com/bible/nkjv/John%2017.3


Samakatuwid, ang lugar upang magsimula sa aming paghabol sa kaalaman ng Diyos ay ang
ating pag-unawa sa Kanyang Pangalan, sapagkat ang lalim ng aming konsepto ng Diyos ay
matutukoy ang lalim ng ating pananaw sa Bibliya sa mundo.

Tinutukoy natin ang Diyos bilang "Diyos" sapagkat Siya ang ating diyos - Siya ang ating Diyos -
iyon ang Kanyang posisyon sa ating buhay.
Ngunit ang ating Maylalang Diyos ay nagbigay ng Kanya ng isang pangalan, at maraming iba
pang mga pangalan, bilang pagpapakita ng Kaniyang pagkatao.

Samakatuwid, kung nais nating paunlarin ang personal, malapit na ugnayan sa Banal na Diyos
na ito, dapat nating pag-aralan ang kahulugan sa likod ng bawat isa sa Kanyang mga pangalan.

1. Ang Wastong Pangalan ng Diyos - Exodo 3: 1-15 - Vs 14-
15 "Sinabi ng Diyos kay Moises, AKO NA AKO AY AKO ...
ito ang aking pangalan magpakailanman!"
   Si Moises ang unang tao sa mundo na nakarinig ng wastong pangalan ng ating
Maylalang Diyos!

Nang tanungin ni Moises ang Diyos: "Sino ang sasabihin kong nagsugo sa
akin?" Sumagot ang Diyos: "AKO NA AKO", na nangangahulugang: ang "Umiiral sa
Sarili", "ang Walang Hanggan", "ang Isa na dati at ngayon at magpakailanman ay
magiging".

Ang "AKO NA AKO AY" ay nagpapakita ng kabuuan ng pagkatao ng Diyos at ang
kawalang-hanggan ng Kanyang pagkatao, samakatuwid, sinasabi sa atin ng pangalang
iyon ang lahat ng maaaring malaman tungkol sa Diyos.

Ang apat na titik na Hebrew na naisalin sa aming mga titik na Ingles na tumutukoy sa
pangalang iyon ay: YHWH:

Yod - aling mga rhymes na may "sumakay"
Siya - aling mga tula na may "sabihin"

Vav - aling mga tula na may "ava"
Siya - aling mga tula na may "sabihin"

Pagdaragdag ng mga patinig para sa wastong pagbigkas at mayroon kang
pangalan: YAHWEH; ang salin sa Ingles na "AKO KAYA AKO"

Sa Juan 14: 6 , sinabi ni Jesus: "Ako ang daan, ang katotohanan at ang
buhay!" Ang ibig sabihin ng "Ako" ay Siya lamang ang paraan, ang tanging
katotohanan, at ang tanging paraan upang magkaroon ng buhay na walang
hanggan!

Si Moises din ang unang tao na nakakita ng pangalan ng Diyos sa nakasulat na anyo.

https://biblia.com/bible/nkjv/Exod%203.1-15
https://biblia.com/bible/nkjv/John%2014.6


Ang apat na titik ng Hebrew ng Wastong Pangalan ng Diyos ay Yod, He, Vav, He, at ang

kanilang mga titik na Hebrew ay:

Sinulat ng mga sinaunang Eskriba ang pangalan ng Diyos pakanan sa kaliwa:  

Ngunit, nang isulat ng Diyos ang Kanyang pangalan, isinulat Niya ito hanggang sa
ibaba, at sa halip na gamitin ang Kanyang daliri sa bato, ginamit ng Diyos ang laman at
buto ng tao.Binaybay ng Diyos ang Kanyang pangalan kay Moises sa pamamagitan ng
pagguhit ng "tao": ang "korona ng Kanyang nilikha!"

"Yod" - ang aming ulo, ating isip, ating talino

 "Siya" - ang ating mga bisig, ating emosyon, o pagnanasa

"Vav" - ang aming katawan, ating buhay, ating lakas

"Siya" - ang aming mga binti na nagiging bagay

Ang bawat tao ay isang naglalakad na billboard ng imahe ng pangalan ng Diyos. Samakatuwid,
hindi natin dapat dalhin ang Kanyang pangalan nang hindi totoo.

Ngunit ang "AKO" ay masyadong banal para magamit ng mga Hebreo, kaya ginamit nila
ang salitang "YAHWEH", na nangangahulugang "Siya Ay", o "Siya Na Ay", at kahit ang
pangalang ito ay hindi pinapayagan na magsalita ng ordinary mga tao Ang Mataas na Pari
lamang ang maaaring magsalita nito nang malakas minsan sa bawat taon - sa Yom Kippur
- ang pinakamabanal na araw ng taon.

Nang ang mga Hudyo ay nakilala ang pangalan ni YAHWEH sa Banal na Kasulatan,
pinalitan nila ang "Adonai", na nangangahulugang "Panginoon", o "HaShem", na
nangangahulugang "ang pangalan"!
Habang nagpapatuloy ang mga pagsasalin at idinagdag ang mga patinig sa YHWH,
hindi sinasadya itong naging "Jehovah", na hindi iginagalang bilang isang tunay na
pangalan ng Diyos.



2. Ang Makapangyarihang Pangalan ng Diyos - Jeremias
10: 6 “Walang katulad mo, O PANGINOON; ikaw ay dakila,
at ang iyong pangalan ay dakila sa lakas! "
Nais ng Diyos na ihayag ang Kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pangalang pinili Niya
para sa Kanya, alinsunod sa pangangailangan at pangyayari:

Elohim - "Diyos bilang Maylalang" - Genesis 1: 1
El Elyon - "Diyos na Kataastaasan" - Genesis 14: 18-20

El Roi - "Diyos na Nakikita" - Genesis 16: 13-14

El Shaddai - "Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat" o " Diyos na Lahat ng Sapat na Isa" -
Genesis 17 ; 1-3
Adonai - "Panginoon" - at kapag binaybay ang Panginoon ng lahat ng mga
capitals:PANGINOON, ginamit ito bilang isang kahalili sa kanilang paggalang sa pinaka
banal na pangalan ng YAHWEH.

Yahweh-jireh - "Magbibigay si Yahweh", o "Magbibigay Ako" - Genesis 22: 11-14
Yahweh-rapha - "Yahweh Who Heals" - Exodo 15:26

Yahweh-nissi - "Yahweh Ang Aking Banner" - Exodo 17:16

Yahweh-mekoddishkem - "Yahweh Na Nagpapabanal sa Iyo" - Exodo 31:12
Yahweh-shalom - "Si Yahweh Ay Kapayapaan" - Hukom 6: 22-24

Yahweh-saboath - "Yawe ng mga Hukbo" - Awit 46: 7
Yahweh-raah - "Yahweh na Aking Pastol" - Awit 23

Yahweh-tsidkenu - "Yahweh Ang Aming Hustisya sa Pag-save" - Jeremias 23: 5-6

   Maraming mga sanggunian sa Banal na Kasulatan kung saan walang tiyak na pangalan
ng Diyos ang ginagamit, ngunit kung saan ang Kanyang pangalan ay ipinahiwatig at
kinikilala para sa ay kapangyarihan at kabanalan:

Binalaan ang mga tao ng Israel tungkol sa pagmumura sa pangalan ng Panginoon sa
pamamagitan ng pagmumura o pagmumura - Levitico 13:21 , 22 at 32 .
Ang mga tao sa Israel ay binalaan tungkol sa paggamit ng pangalan ng Panginoon sa
walang kabuluhan - Exodo 20: 7 , Deuteronomio 5:11 .

Binalaan ang mga tao ng Israel na sa tuwing tumatawag sila sa pangalan ng Panginoon,
sinasamba nila Siya - Genesis 21:33 , 25:25 .

Sa Bagong Tipan, ang Pangalan ni Jesus ay ginamit at iginagalang sa parehong
paraan. Bakit?Sapagkat ang Diyos Ama ay tiniis ang Diyos Anak sa lahat ng
kapangyarihan at awtoridad ng kapwa langit at lupa.

https://biblia.com/bible/nkjv/Jer%2010.6
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%201.1
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%2014.18-20
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%2016.13-14
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%2022.11-14
https://biblia.com/bible/nkjv/Exod%2015.26
https://biblia.com/bible/nkjv/Exod%2017.16
https://biblia.com/bible/nkjv/Exod%2031.12
https://biblia.com/bible/nkjv/Judg%206.22-24
https://biblia.com/bible/nkjv/Ps%2046.7
https://biblia.com/bible/nkjv/Jer%2023.5-6
https://biblia.com/bible/nkjv/Lev%2013.21
https://biblia.com/bible/nkjv/Leviticus%2013.22
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https://biblia.com/bible/nkjv/Exod%2020.7
https://biblia.com/bible/nkjv/Deut%205.11
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https://biblia.com/bible/nkjv/Genesis%2025.25


Ang pangalang JESUS   ay salin sa Ingles ng pangalang Griyego na "Iesous", o ang
pangalang Hebrew na "Yeshua" o "Joshua", na marahil ay tinawag na Jesus sa
kulturang Aramaiko kung saan Siya ipinanganak.

Ngunit, dahil walang tunog na "J" sa Hebrew, binigkas sina Joshua at Jesus - "Yoshua"
o "Yahushua"!
Kahit na ang pangalan ng Mesiyas ay ibinigay sa Kanya batay sa kung ano ang
ipinadala sa Kanya upang gawin, at kung ano ang gagawin Niya.

3. Ang Personal na Pangalan ng Diyos - Roma 8:15 -
“Sapagkat hindi kayo nakatanggap ng diwa ng pagkaalipin
muli sa takot; ngunit tinanggap ninyo ang espiritu ng pag-
aampon, kung saan tayo sumisigaw, Abba, Ama! ”
Ang "Abba" ay ang salitang Aramaiko para sa "Aking Ama"!

Itinuro ni Jesus sa Kanyang mga alagad na manalangin: "Ang aming Abba, na nasa
Langit!"
Sinabi ni Apostol Paul, noong ang isang tagapaglingkod ay pinagtibay sa pamilya ay
pinayagan siyang tawagan ang kanyang dating "panginoon" bilang "Abba"!

Tanging ang mga pinagtibay sa pamilya ng Diyos, sa pamamagitan lamang ng Kanyang
biyaya, na may karapatang, o kalayaan na tawagan ang Diyos bilang "Abba" - aking
Ama!

Kung tama nating niluluwalhati ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa, dapat kilalanin
natin ang Diyos nang personal at malapit na - kahit na bilang "Abba" - ating Ama - na
nagbibigay sa atin ng Kanyang mapagmahal na pangangalaga, Kanyang proteksyon,
Kanyang pagkakaloob, Kanyang disiplina at Kanyang debosyon.

https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%208.15

