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Introduction  

Lahat tayo ay may kanya-kanyang pananaw sa buhay at mundo.  Ito ay tinatawag na Life and 

World View, or in short, Worldview. Aware man tayo dito o hindi. Pero, lahat tayo ay may 

worldview. And our worldview defines who we are 

  

Ang ating worldview ay binubuo ng mga bagay na ating pinaniniwalaan (ang ating belief 

system) tungkol sa kalikasan ng Diyos at kalikasan ng Tao na nagbubunga ng ating mga 

pinahahalagahan sa buhay (ang ating value system).  Ang ating belief and value system ay siya 

namang huhubog sa ating ugali na magtutulak sa ating pagkilos at pamumuhay, na 

mapagmamasdan sa tatlong aspeto ng buhay; sa ating political, social at economic life. Ang 

ating political, life ay ang ating relasyon sa awtoridad, ang ating social life ay ang ating 

relasyon sa ating kapwa, at ang ating economic life ay ang ating pangangasiwa ng ating mga 

taglay na resources.  

  

Pananaw sa buhay at mundo acts as an interpreter. Ito ang nagbibigay kulay at kahulugan sa 

mga bagay at pangyayaring nagaganap sa ating paligid at nagbibigay hugis sa ating pagkilos.   

  

Ang Biblical Christian Worldview ay ang pananaw na nakabase sa Bibliya at sa turo ni Cristo 

lamang; walang kahalong turo ng tao o ano mang dogmata ng simbahan. Ang Islamic 

Worldview ay yaong nakabase sa Quran. Ang Secular Worldview naman ay nakabase sa 

pangangatuwiran ng tao o sa Reason.  

 

Pag-isipan at Sagutin:  

 Saan nakabase ang iyong pananaw? Masasabi mo ba na 100% ng iyong paniniwala ay 

nakabase dito? Ipaliwanag ang iyong sagot. 
 

 

Part One – Ang Tamang Pananaw  

Ang pananaw ay ang paniniwala at pagtitiwala sa katotohanan ng isang bagay, may katibayan 

man ito o wala. Ang isang paniniwala na batay sa katotohanan ay makapagdudulot ng 

benepisyo samantalang ang isang paniniwala na batay lamang sa hakahaka ay maaaring 

mauwi sa kapahamakan. Halimbawa, ang taong naniniwala sa suwerte ay madalas tumataya 

sa lotto, sa sabong o sa jueteng maski magkaubos-ubos man ang kanyang pera. At kapag 

mayroong mabuting bagay na nangyayari sa kanyang buhay, sasabihin niya na siya ay 

sinusuwerte. Ang taong hindi naniniwala sa karapatan ng sanggol sa sinapupunan ay hindi 

sasalungat sa abortion. Ang lalaki na hindi pantay ang pagtingin sa kababaihan ay hindi 

maglalaan ng tamang respeto sa kanila. Ang taong hindi naniniwala sa Diyos ay hindi 

magsisimba.  
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Ang isang pananaw ay matataguriang tama kung ito ay comprehensive, consistent, coherent 

at cogent. Ito ay comprehensive dahil it addresses all aspects of life. Ito ay consistent sapagkat 

hindi nito kino-contradict ang kanyang sarili. Ito ay coherent sapagkat ang lahat ng bahagi 

nito ay may kaugnayan sa kabuoan. At, ito ay cogent sapagkat ito ay kapanipaniwala; ito ay 

understandable at reasonable. At higit sa lahat, ang tamang pananaw ay yaong nakabase sa 

triad ng kung ano ang totoo, mabuti at tama.  

 

Noon, maraming mga squatters ang namamalagi sa tabi ng tulay sa may amin. Minsan, 

dumating ang isang napakalakas na bagyo. Marami sa mga barong-barong na itinayo doon 

ang gumuho at nadala ng baha. Maraming mga batang namatay. “Bakit tumitira ang mga tao 

doon sa bahay na walang pundasyon at sa may tabing ilog pa?” “At bakit sila pinapayagan ng 

gobyerno?”  

 

Matapos ang isang mahabang pangangaral ni Cristo, sinabi Niya ang ganito, Ang sinumang 

makarinig ng Aking mga pangaral at magsapamuhay nito ay tulad sa isang marunong na 

tao.  Itinayo niya ang kanyang bahay sa bato. Bumuhos ang ulan, umapaw ang ilog, at 

humampas ang malakas na hangin; subalit hindi ito nagiba sapagkat ang pundasyon nito 

ay nasa bato. Subalit ang sinumang nakarinig ngunit hindi nagbigay kabuluhan sa Aking 

mga pangaral ay tulad sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Bumuhos ang 

ulan, umapaw ang ilog, at humampas ang malakas na hangin, at ito ay nawasak at nagiba 

(Matthew 7:24-27).  

 

Kung ang ating pananaw ay hindi nakatayo sa katotohanan, siguradong babagsak ang ating 

moralidad kapag nagkaproblema tayo, lalong-lalo na sa pera - tulad ng mga gumuhong bahay 

sa tabing ilog na walang pundasyon nang bumagyo.  

 

Ang isang pananaw na nakabase sa katotohanan ay magbubunga ng mabuting moralidad na 

magbubunga naman ng tamang pamumuhay.  

 

So, mahalaga ang triad ng totoo, mabuti at tama.  

 

Pag-isipan at Sagutin:  

 Kung ang tamang pananaw ay nakabase sa triad ng totoo, mabuti at tama: 

a. Paano mo masasabi na ang isang bagay o paniniwala ay totoo? 

b. Kailan mo masasabi na ang isang gawa ay mabuti? 

c. Ano ang basehan mo na tama ang isang gawa o pagkilos? 
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