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DISSABTE: UN DIA DE 

LLIBERTAT

Dissabte 13 de juliol

PER MEMORITZAR:

"També els va dir: El dia de repòs va ser fet per causa de l'home, i no l'home per causa del dia de 

repòs" (Mar. 02:27).

DD

Com va dir Jesús, el dia de repòs sabàtic va ser creat per a tota la humanitat. Quan 

veritablement ens "ac [ordemos] del dia de repòs", aquest ens canviarà tots els dies de la setmana 

i, com ho va demostrar Jesús, també pot ser un mitjà per beneir als altres.

Lliçó 3: Pel 20 de juliol de 2019

               
    

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Èxode 16: 16-18; 20: 8-11; Deuteronomi 5: 12-15; Mateu 
12: 9-13; Levític 25: 1-7.

                      

               

               

                    
              

             
      

                     

                  
                  

        
 Sovint, quan parlem de dissabte, la conversa es trasllada ràpidament a com guardar-lo.
"Quines coses no hauríem de fer?", I altres per l'estil. Per més importants que siguin aquestes
preguntes, hem d'entendre el paper integral que dissabte havia d'exercir en el món i en la vida del 
poble de Déu com a símbol de la gràcia i la provisió de Déu.

                          éu va crear el dissabte com l'acte final de la setmana de la Creació. S'ha dit que en el setè dia,

Déu no només va descansar, sinó també crear el repòs com a part integral del món. Per tant, no 
és d'estranyar que dissabte sigui un dels manaments en el pla de Déu per al seu poble. Aquest 
tindria un paper fonamental en la vida dels hebreus.



20

Lliçó 3 | Diumenge 14 de juliol

SUFICIENT MANNÀ

Després de generacions d'esclavitud i de degradació social que aquesta condició va poder 

infligir al seu poble oprimit, Déu va procurar elevar als israelites recentment alliberats, indicant-los 

una millor manera de viure i donant-los lleis per organitzar millor la seva nova societat. Però una 

de les primeres parts d'aquest procés va arribar en forma d'una lliçó pràctica i instructiva.

La lliçó per als israelites, i per a nosaltres, va ser que Déu ha proveït prou per al seu poble i la 

seva creació. Si prenem només el que necessitem i estem preparats per compartir el que ens 

sobra amb els altres, tots seran atesos i proveïts. Prendre només prou per al dia requeria que el 

poble confiés en que hi hauria més al dia següent. Els oprimits, com els esclaus israelites, 

tendeixen a enfocar-se en la seva supervivència, però Déu volia mostrar-los una vida de 

confiança, generositat i intercanvi.

Però també hi havia una altra dimensió, més notable, d'aquesta pràctica. Cada divendres, 

una doble porció de mannà apareixia a terra, i aquest dia, i només aquest dia, el poble havia de 

recol·lectar mannà addicional en preparació per al dissabte. La disposició especial per al dissabte 

es va convertir en una forma addicional perquè aprenguessin a confiar en el Senyor per totes les 

seves necessitats. Aquesta porció extra de mannà, un acte de gràcia per part de Déu, els va 

permetre gaudir encara més del descans que Déu els havia promès en el dia de repòs sabàtic.

Què podem fer els divendres que ens ajudi a gaudir millor el que Déu ens ofereix el dissabte?

 Com aquest ritme de vida va durar un total de quaranta anys durant la seva peregrinació pel 
desert (evidència visible de la provisió i l'altruisme de Déu), probablement es va convertir en part 
de la cultura de la societat israelita. Va arribar en forma de mannà, un aliment que apareixia 
cada matí a terra al voltant del campament dels israelites.

 Llegeix Èxode 16:16 al 18. Quina creus que és la importància de la mesura específica per a 
cada persona que s'emfatitza en aquests versts?

 A 2 Corintis 8:10 al 15, Pau fa referència a aquesta història com un exemple de com han de 
donar els cristians: "En les circumstàncies actuals l'abundància de vostès suplirà el que ells
necessiten, perquè al seu torn l'abundància d'ells supleixi el que vostès necessiten. Així hi haurà 
igualtat "(vers. 14, NVI).
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| lliçó 3Dilluns, 15 de juliol

DOS RAONS PER AL DISSABTE

En sortir d'una terra dominada per tants déus falsos, els israelites havien de recordar el 

veritable paper de Déu com a Creador. Dissabte va ser una forma transcendental de fer això, i va 

fer que tot fos més significatiu en el context del cicle setmanal de proporcionar mannà extra 

divendres, un poderós exemple del seu poder creador. En la versió d'Èxode 20 del quart 

manament, Déu es revela més clarament com el nostre Creador.

Aquestes dues motivacions per al dia de repòs tenien a veure amb restablir la relació entre 

Déu i el seu poble: "I els vaig donar també els meus dies de repòs, perquè fossin per senyal entre 

jo i ells, perquè sabessin que jo sóc el Senyor que els santifico "(Eze. 20:12). I, com hem vist, això 

mai va ser només per a aquest grup de persones. Sobre la base d'aquesta relació, havien 

d'establir un nou tipus de societat que fos amable amb els forasters i una benedicció per al món 

en general.

De quina manera l'observança del dissabte ens fa millors persones, més bondat dadosas, més 

solidàries i compassives?

 Llegeix Èxode 20: 8 a l'11 i Deuteronomi 5:12 al 15. Com es complementen aquestes dues 
versions del quart manament?

 Recordar és una part important de la relació que Déu busca restablir amb el seu poble, una 
relació centrada en el fet que Déu és el nostre Creador i Redemptor. Tots dos rols apareixen a 
les dues versions del quart manament i, per tant, estan estretament vinculats amb el dissabte i la 
seva pràctica.

               
               

               
                  

               
  

 En contrast, el seu rescat, redempció i salvació és l'èmfasi del quart manament a 
Deuteronomi 5. Era una història que els israelites havien de tornar a comptar regularment. Podien 
tornar a connectar-se amb ella especialment cada dissabte. La seva primera història era la d'un 
rescat físic real de l'esclavitud d'Egipte, però a mesura que la seva comprensió de Déu i la seva 
salvació augmentaven, el dissabte també es convertiria en un símbol i una celebració setmanal de 
la seva salvació espiritual.

 "Per la qual cosa Senyor, el teu Déu, et mana que guardis el dia de repòs" (Deut. 5:15). En 
guardar el dissabte com una forma de recordar i celebrar la nostra creació i redempció, podem 
seguir creixent en la nostra relació, no només amb el Senyor, sinó també amb els que ens
envolten. Déu és misericordiós amb nosaltres; per tant, hem de ser misericordiosos amb els
altres.
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Lliçó 3 | Dimarts 16 de juliol

UN DIA D'IGUALTAT

Com pots compartir el dissabte a la teva comunitat? És a dir, com poden beneficiar-se dels 
altres membres de la teva comunitat pel fet que tu guardis el dissabte?

 Una cosa que és evident en una lectura ràpida dels Deu Manaments a l’Èxode 20 i 
Deuteronomi 5 és que el quart manament és, per lluny, el més detallat. Mentre que alguns dels 
manaments es registren en només tres paraules en algunes versions (en hebreu i en espanyol, 
alguns poden expressar-se en només dues paraules), el quart manament dóna espai al per què, 
al com i al qui per recordar el dia de repòs.

 Llegeix Èxode 20:8 al 11. Què diu sobre els serfs i els estrangers, i fins als animals, i 
què vol dir?

            
                   

                    
               

                   
                     

      

 Entre aquests detalls de dissabte és notable l'èmfasi en els altres. Sigve
K. Tonstad sosté que aquest tipus de manament és únic entre totes les cultures del món. El manament del
dissabte, explica, "prioritza de baix a dalt i no des de dalt mirant cap avall, considerant en primer lloc als 
membres més febles i vulnerables de la societat. Els que més necessiten descansar: l'esclau, l'estranger 
resident i la bèstia de càrrega, es destaquen especialment. Al descans del setè dia, els menys privilegiats, fins i 
tot els animals que no poden parlar, troben un aliat "( The Lost Meaning of the Seventh Day [ El significat 
perdut del setè dia], pp. 126, 127).

               
                  

                   
                     

                   
                  

              

 El manament se centra especialment en instar que dissabte sigui un dia perquè tots el
gaudeixin. A la llum del dissabte, tots som iguals. Si ets un empresari durant la setmana, no tens 
cap autoritat per fer que els teus empleats treballin en dissabte. I això és perquè Déu també els va 
donar un dia de descans. Si ets empleat, o fins i tot un esclau, per la resta dels teus dies, dissabte 
et recorda que Déu t'ha creat i redimit per igual, i Déu et convida a celebrar això d'una manera 
diferent als teus deures habituals. Fins i tot els que no guarden el dissabte, "el teu estranger que 
està dins de les teves portes" (Éxo. 20:10), haurien de beneficiar-se del dia de repòs.

 Aquesta idea hauria estat un canvi notable de perspectiva per als israelites, que recentment 
sortien de la seva experiència d'esclavitud i marginació. Ara que havien establir-se en una terra 
nova, Déu no volia que adoptessin els hàbits dels seus exopresores. A més de donar-los lleis 
detallades per a la seva societat, els va donar (a ells i a tots nosaltres, en realitat) un poderós 
recordatori setmanal de com de iguals som tots davant Déu.
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| lliçó 3Dimecres, 17 de juliol

UN DIA DE SANITAT

Si bé la concepció original per al dissabte i l'observança del dissabte era àmplia i inclusiva, 

dissabte havia arribat a ser alguna cosa molt diferent per a molts dels dirigents religiosos quan 

Jesús va venir a la Terra. En lloc d'un dia de llibertat i igualtat, dissabte s'havia convertit en un dia 

de regles i restriccions humanes i tradicionals. En aquells dies, Jesús es va alçar contra aquestes 

actituds, especialment quan els eren imposades als altres.

És molt interessant que hi hagi fet això, sobretot al curar diverses vegades en el dia de repòs. 

Sembla que Jesús va fer intencionadament aquests miracles en dissabte, en comptes de 

qualsevol altre dia, per demostrar alguna cosa important sobre el que hauria de ser el dissabte. 

Sovint, en aquestes històries, Jesús va fer comentaris sobre la conveniència de guarir en el dia de 

repòs, i sovint els fariseus van utilitzar les seves declaracions com a excusa per promoure els 

seus plans perquè Jesús fos assassinat.

Jesús va confirmar que dissabte és important. Necessitem demarcar les hores del dia de 

repòs perquè sigui especial i permetre que aquest temps setmanal sigui una oportunitat per fer 

créixer la nostra relació amb Déu, la nostra família, la nostra església i la nostra comunitat. Però 

l'observança del dissabte no ha de ser egoista, només per a nosaltres. Com va dir Jesús, "és lícit 

fer el bé en els dies de repòs" (Mat. 00:12).

Molts membres d'església fan un molt bon treball atenent als altres. Però molts de nosaltres 

també sentim que hem de fer més per ajudar. Sabem que a Déu li importen els que pateixen, els 

oprimits o oblidats, pels que també hem de preocupar. Com se'ns ordena que dissabte no seguim 

amb el nostre treball regular i que ens alliberem de les pressions de la setmana, tenim temps per 

enfocar-nos en atendre els altres com una de les formes de guardar el dissabte en forma 

autèntica i activa: "De acord amb el quart manament, dissabte va ser dedicat al descans i el culte 

religiós. Tot assumpte secular havia de ser suspès, però les obres de misericòrdia i benevolència 

estaven en harmonia amb el propòsit del Senyor. [... MB 81).estaven en harmonia amb el propòsit del Senyor. [... MB 81).estaven en harmonia amb el propòsit del Senyor. [... MB 81).

Què fas pel bé dels altres en dissabte?

                       
              

 Llegeix les històries de Jesús sanant en dissabte en Mateu 12: 9 al 13; Marc 1:21 a 26; 3:1 al 
6; i Joan 9: 1 al 16. Què és el més significatiu que observes en aquestes històries?
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Lliçó 3 | Dijous 18 de juliol

Com hem vist, el dissabte estava molt arrelat en el cicle de vida de la nació israelita. Però el 

principi de dissabte no només era un dia a la setmana. També incloïa un descans especial cada 

setè any, que culminava en l'any de jubileu després de set sèries de set anys, és a dir, cada 50 

anys.

L'any sabàtic permetia que les terres agrícoles quedessin en guaret durant tot l'any. És un 

acte notable de majordomia de la terra, i la saviesa d'això com una pràctica agrícola ha estat 

àmpliament reconeguda.

Igual que el mannà que Déu va proporcionar als israelites al desert, no sembrar cultius per un 

any era un acte de confiança en que Déu proporcionaria suficient l'any anterior i en què viurien del 

que el terreny produiria per si sol l'any sabàtic. A més, alliberar esclaus i cancel·lar deutes era un 

acte de misericòrdia, però també un acte de confiança en el poder de Déu per satisfer les seves 

necessitats. D'alguna manera, el poble necessitava aprendre que no havia de oprimir els altres 

per poder mantenir-se.

El model i els principis sabàtics havien d'estar estretament lligats a l'estructura de la societat 

israelita en general. Igualment, l'observança contemporània de dissabte ha de ser una disciplina 

espiritual que transformi tots els altres dies. En un sentit pràctic, el dissabte és una forma de viure 

les instruccions de Jesús de cercar primerament el seu Regne: "Aquestes coses dominen el 

pensament dels incrèduls, però el seu Pare celestial ja coneix totes les seves necessitats. Busquin 

el Regne de Déu per sobre de tota la resta i portin una vida justa, i ell els donarà tot el que 

necessitin "(Mat. 06:32, 33, NTV).necessitin "(Mat. 06:32, 33, NTV).

    

                 
                    
                 

        

 Llegeix Levític 25: 1 al 7. Què es destaca en aquesta classe d'instrucció? De quina manera podries 

incorporar aquest tipus de principis en la teva vida i el teu treball?

DESCANS SABÀTIC PER A LA TERRA

 El setè any també era important per als esclaus (veure Èxo. 21: 1-
11). En el cas que algun dels israelites s'endeutés tant com per vendre com a esclau, seria 
alliberat el setè any. Així mateix, els deutes pendents havien de cancel·lar-se al final del setè any 
(veure Deut. 15: 1-11).

Quina diferència hauria de marcar l'observança de dissabte amb els altres sis dies de la seva setmana? 
Al cap i a la fi, si ets cobdiciós, egoista i indiferent de diumenge a divendres, què importa realment si no
ets cap d'aquestes coses en dissabte? (O dit d'una altra manera: realment pots llevat aquestes coses en 
dissabte si ets així la resta de la setmana?)
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| lliçó 3Divendres 19 de juliol

"Jesús els va declarar que l'obra d'alleujar als afligits estava en harmonia amb la Llei de 

dissabte, i en harmonia amb l'obra dels àngels de Déu, que sempre estan descendint i ascendint 

entre el cel i la terra per servir a la humanitat sofrent. [...]

"I l'home també té una obra de complir en dissabte: atendre les necessitats de la vida, cuidar 

els malalts, proveir als menesterosos. No serà tingut per innocent qui descuidi l'alleujament del 

sofriment en dissabte. El sant dia de repòs de Déu va ser fet per a l'home, i les obres de 

misericòrdia estan en perfecta harmonia amb el seu propòsit. Déu no desitja que les seves 

criatures pateixin una hora de dolor que pugui ser alleujada en dissabte o qualsevol altre dia "( DTGcriatures pateixin una hora de dolor que pugui ser alleujada en dissabte o qualsevol altre dia "( DTG

176, 177).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. De quina manera vius el dissabte com una demostració de la teva con-

fiança en Déu? Has tingut una experiència similar a la de l'mannà en la teva vida, on Déu et va 

proveir en resposta a la teva confiança en ell? Si és així, comparteix-ho amb la classe i explica el 

que has après.

2. Com hem vist en el quart manament que es troba en 

Èxode 20: 8 a l'11 i Deuteronomi 05:12 al 15, Déu va emfatitzar diferents aspectes de dissabte. Quin 

és l'aspecte de dissabte que més aprecies?

3. A classe o individualment, aportin idees sobre les maneres en 

que es poden compartir les benediccions i els beneficis de dissabte a la comunitat.

Resum: Déu va donar el dissabte com una forma de recordar la creació i la redempció, però Resum: Déu va donar el dissabte com una forma de recordar la creació i la redempció, però 

aquest també té molts beneficis pràctics. Ens ensenya a confiar en la provisió de Déu per a 

nosaltres; ens ensenya a practicar la igualtat; i pot convertir-se en una disciplina espiritual que pot 

transformar totes les nostres relacions. Jesús va demostrar el seu ideal per al dissabte guarint als 

malalts i exaltant el dissabte com un dia per beneficiar als necessitats.

PER ESTUDIAR I MEDITAR

 Llegeix "Del Mar Rojo a Sinaí", a Patriarques i profetes, pp. 300-304; i "Dissabte", en El 
Desitjat de tots els pobles, pp. 248-255.

4. Quines són algunes de les formes en que dissabte et canvia la vida?
Hi ha altres aspectes de la teva vida en què els models i principis sabàtics haurien de tenir més 
impacte?


