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

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

Tumatanggap ang isa sa Genesis 1: 1-2: 3 bilang batayan kung saan naitatag ang mga
katotohanan ng Pananampalatayang Kristiyano.

https://biblia.com/bible/nkjv/Exod%2020.1-26
https://biblia.com/bible/nkjv/Mark%202.23-28
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%202.1-3
https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%201.1-2.3


Samakatuwid, ang isang pananaw sa mundo na bibliya ay nagsisimula sa pamamagitan ng isang
pananampalataya sa Diyos bilang Tagagawa ng langit at lupa:

Ang Diyos na kumilos sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagsisiwalat sa atin ng sarili
sa pamamagitan ng disenyo ng paglikha.

Na ang Diyos ay aktibo sa kasalukuyan, sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay at
gumagalaw at umiiral.
Ang Diyos na iyon ay magiging aktibo sa hinaharap habang dinadala Niya ang
Kanyang plano para sa ating pagtubos na makumpleto.

   Sa Catechism ng Believer, sa ilalim ng pamagat: Paano Ipinakita ng Diyos ang Kanyang Plano ng
Mapagmahal na Kabaitan , ang mga katotohanang ito ay nakasaad:

"Nalulugod ang Diyos sa Kanyang kabutihan at karunungan upang ihayag ang Kanyang sarili at
iparating sa amin ang misteryo ng Kanyang kalooban; na ang tao ay dapat magkaroon ng pag-
access sa Ama, sa pamamagitan ni Cristo, sa Banal na Espiritu, at sa gayon ay maging bahagi
sa Kanyang banal na likas na katangian! "

Kahit saan tayo tumingin, makikita natin ang katibayan na nilikha ng Diyos ang mundo bilang
tirahan ng sangkatauhan. Roma 1 , Awit 19 , Colosas 1 , Awit 8 .
Ang nilikha na nakikita natin ay upang iguhit tayo sa Maylalang na hindi natin nakikita; upang
ipaalam sa amin na ang isang makapangyarihang Diyos na nais Niya na makisama sa mga
gusto ko!

Ang gawain ng Diyos sa paglikha ay natapos sa anim, 24 na oras na araw. Maliban sa mga
himalang ginawa ni Jesus, walang mga karagdagang gawa ng paglikha mula pa noong una.

Sa ikapitong araw, ang Diyos ay nagpahinga mula sa Kanyang gawain ng paglikha, at Kanyang
pinaging banal na ito sa Kanyang sarili.

Ang Diyos ay hindi nagtatag ng isang "araw ng kapahingahan" - Sina Adan at Eba ay
nanirahan sa isang perpektong kapaligiran at hindi kailanman nakaranas ng
pagkapagod.
Ang Diyos ay hindi nagtatag ng isang "araw ng pagsamba" - Sina Adan at Eba ay
nanirahan sa presensya ng Diyos at nagtamasa ng matalik na pakikisama sa Kanya.

Ang "Sabado" ay isang tanda sa pagitan ng Diyos at ng tao:

Ang tao ay nag-iisang nilikha sa wangis ng Diyos, na may kakayahang
makisama sa Kanya.

Nais ng Diyos na malaman ng tao na Siya rin ay nagpakabanal sa kanya at
inilaan siya para magamit ng Diyos.
Samakatuwid, upang mapanatili ang "Sabado" ay paraan ng tao upang
ipaalam sa Diyos na siya ay sumuko sa kanyang awtoridad sa Diyos.

1. Ang Pagdiriwang ng Mga Hebreo sa Igpapahinga ay isang
Palatandaan ng kanilang Pagsumite sa Diyos bilang



Lumikha. Exodo 20: 8-11 - "Alalahanin ang araw ng Sabado
upang ito ay gawing banal!"
Ang salitang Hebreo na "Sabbath" ay hindi nangangahulugang Sabado o Linggo, ngunit "banal" - na
itatalaga sa Panginoon!

Mayroong hindi bababa sa 64 "Mga Sabbath" sa kalendaryo ng mga Hudyo, na
nangangahulugang ilang linggo ay mayroong higit sa isang Sabado, tulad ng sa linggo na ipinako
sa krus ang ating Panginoon.
Ang regular na "Sabbath" ay mula sa paglubog ng araw ng Biyernes hanggang sa paglubog ng
araw ng Sabado.

Itinatag ng Diyos ang pitong-araw na pag-ikot upang bigyan ang tao ng anim na araw upang
magtrabaho, at ang ikapitong araw ay "Araw ng Pamamahinga" - banal sa Panginoon, tulad ng
bawat pitong taon at bawat Jubileo.

Ang bilang na "6" ay ang " bilang ng isang tao," na nangangahulugang "hindi kumpleto" - ang tao
ay palaging nangangailangan ng kung saan ang Diyos lamang ang maaaring magbigay.

Ang bilang na "7" ay ang " bilang ng Diyos," na nangangahulugang "pagkumpleto, pagiging
perpekto, o pagpapakabanal."

Sa Exodo 13 at 16, inatasan ng Diyos ang Kanyang mga tao na itabi ang ikapitong araw bilang
Sabado, upang hindi nila Siya makalimutan.

Sa Exodo 20 , inutusan ng Diyos ang Kanyang mga tao na sundin ang ikapitong araw bilang
Araw ng Pamamahinga.

Sa Exodo 31 , sinabi ng Diyos na ang Kanyang mga Sabbath ay isang palatandaan sa pagitan
Niya at nila sa kanilang buong henerasyon.
Samakatuwid, ang Sabado ay isang paalala para sa tao na alalahanin upang ipakita ang
kanyang paggalang sa Diyos bilang Kanyang Lumikha, para sa bawat ikapitong araw, ang bayan
ng Diyos ay pinapaalalahanan:

Sila ay mga taong nahulog na naninirahan sa isang nahulog na mundo na
nangangailangan ng Diyos upang mapangalagaan sila at matubos sila.

Ng paraiso na nawala noong nagkasala sina Adan at Eba.

Upang suriin ang kanilang sariling puso laban sa mga utos ng Diyos upang makita
kung paano sila nagkasala at kailangan ng kapatawaran ng Diyos.

Kaya, ang layunin para sa Araw ng Igpapahinga ay upang makabuo ng pasasalamat sa Diyos
para sa kamangha-mangha ng Kanyang nilikha at upang makabuo ng pagsisisi sa kanilang
paglabag sa Kanyang mga batas.
Ang tanggihan ang Diyos bilang Maylalang sa pamamagitan ng hindi pag-iingat ng Araw ng
Pamamahinga ay ang pagdududa sa salita ng Diyos na nilikha Niya ang lahat na mayroon sa
loob ng anim, literal na 24 na oras na araw, at pag-usapan ang Kanyang integridad at Kanyang
soberanya.

Sapagkat tulad ng pagkakaroon ng sansinukob ay patuloy na katibayan ng kapangyarihan ng
Diyos, ang Araw ng Igpapahinga ay isang paalala kung sino ang naglagay nito roon, kung gaano
siya kapangyarihang, at na Siya ay karapat-dapat sambahin.

https://biblia.com/bible/nkjv/Exod%2020.8-11


"Aking tiyakin na tutuparin ang Aking mga Araw ng
Pamamahinga, sapagkat ito ay isang palatandaan sa pagitan 

Ko at mo sa buong panahon ng iyong henerasyon na malalaman
mong 

ako ang Panginoon na nagpapabanal sa iyo."  Exodo 31: 12-13

2. Ang Pagdaraos ng Kristiyano sa Linggo ay Tanda ng ating
Pagsumite kay Kristo bilang ating Tagapagligtas. Colosas 2:16 -
" Kaya't huwag kang hatulan ng sinuman tungkol sa isang banal
na araw, o sa mga araw ng Sabado?"
Pagdating ni Hesus, ang Hudaismo ay tinanggal, at ang pag-access ng tao sa Diyos ay binago,
kasama na ang Araw ng Pamamahinga.

Marcos 2:27 - "Ang Sabbath ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabado!"
Mateo 12: 8 - "Samakatuwid ang Anak ng Tao ay Panginoon din ng Araw ng Pahinga!"

   Sa isang panahon, ang mga Kristiyano ng unang siglo ay nagpatuloy na lumahok sa mga serbisyo
sa sinagoga noong Sabado, pati na rin ang mga serbisyo sa pagsamba noong Linggo, na kalaunan
ay naging Araw ng Panginoon.

Sadyang nilabag ni Jesus ang iba't ibang paghihigpit na idinagdag ng mga Pariseo sa batas
tungkol sa Araw ng Pamamahinga:

Upang ipakita sa kanila ang kanilang pagiging mapagkunwari sa relihiyon -
Upang ipakita sa kanila kung sino ang nagtaguyod ng Sabado -

Dinisenyo ng Diyos ang Sabado upang maging isang pagpapala; upang bigyan ang tao ng
pahinga; upang bigyan ang tao ng isang araw upang magpasalamat sa Diyos para sa
kaluwalhatian ng Kanyang nilikha, at mapaalalahanan ang nawala sa tao dahil sa kasalanan.
Nang dumating si Jesus, nagtatag Siya ng isang Bagong Pakikipagtipan, kung saan Siya ang
Ulo, at sinasamba natin Siya ngayon, hindi lamang bilang ating Tagapagligtas ngunit din bilang
ating Taglalang at ating Sustainer.

Nang dumating si Jesus, ang araw ng pagsamba ay lumipat mula Sabado - ang katapusan ng
linggo, nang matapos ang lahat ng gawain - hanggang sa Linggo - ang unang araw ng linggo -
upang ibigay ang aming mga unang bunga sa Panginoon.

Kung inilaan ng Diyos na gunitain ng tao ang ikapitong araw sa Diyos bilang Kanyang Lumikha,
tiyak na nilayon Niya na gunitain ng tao ang unang araw kay Jesucristo bilang Kanyang
Tagapagligtas, at ang paglipat na iyon ay tumagal ng 2000 taon.
Kapag sumasamba tayo sa Araw ng Panginoon, ipinapakita natin ang ating pagsuko sa
Kanya. Pinapaalalahanan kami:

Sa pakikipag-ugnay na nais ng Diyos na makasama sa bawat oras ng bawat araw.

Sa maluwalhating pakikisama ay masisiyahan tayo sa lahat ng mga tao ng Diyos sa
araw na iyon na malapit nang dumating.

https://biblia.com/bible/nkjv/Exod%2031.12-13
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