Descansa en Crist

Lliçó 10

Comença la lliçó de l’escola Sabbath

Guia d’estudi bíblic - 3r trimestre del 2021

28 d’agost al 3 de setembre

Repòs sabàtic

Tarda

de dissabte

Llegiu per a l’estudi d’aquesta setmana: Gn. 1:26, 27; Gènesi 9: 6; 2 Mascota. 2:19; Rom. 6: 17; Exod. 19: 6; Joan 5: 7-16.
Text de memòria: “Es treballaran sis dies, però el setè dia és un dissabte de descans solemne, una
santa convocatòria. No hi treballareu; és el dissabte del Senyor a tots els vostres habitatges ” (Lev. 23: 3,
NKJV) .
Escoltem tota mena d’arguments en contra de mantenir el dissabte del setè dia, oi? Sentim que tot, des de
Jesús, va canviar el dissabte per diumenge, o que Jesús va abolir el dissabte, o que va fer Pau, o que els
apòstols van substituir el dissabte dia del setè per diumenge en honor de la resurrecció, etc. En els darrers
anys, alguns dels arguments s'han tornat més sofisticats, afirmant, per exemple, que Jesús és el nostre
descans del dissabte i, per tant, no cal que santifiquem el dia ni cap dia. I, per descomptat, sempre hi haurà
l’argument, per estrany que sigui, que descansant el setè dia d’alguna manera estem buscant obrir-nos camí
cap al cel.
D’altra banda, alguns cristians s’han interessat més per la idea del descans, d’un dia de descans, i, tot i que
argumenten que el dia és diumenge o que no importa, han recollit la noció bíblica de descans. i per què és
important.
Per descomptat, com a adventistes del setè dia, entenem la perpetuïtat de la llei moral de Déu i que
l’obediència al quart manament, tal com es llegeix, no està treballant més cap al cel que ho seria
l’obediència al cinquè, sisè, primer o qualsevol altre altre manament.
Aquesta setmana analitzarem més el descans que Déu ens ha donat al manament del dissabte i per què és
important.
Estudieu la lliçó d’aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte del 4 de setembre.

Diumenge ↥
Dissabte i creació

29 d’agost

De tots els Deu Manaments, només el quart comença amb el verb "Recordar". No és "Recordeu, no robareu" o
"Recordeu, no cobejareu". Només hi ha “Recordeu el dia del dissabte. ... ”
La idea de "recordar" pressuposa la història, pressuposa que va passar alguna cosa en el passat que
necessitem, bé, recordar. Quan recordem, fem connexions amb el passat i “Recordeu el dia del dissabte, per
mantenir-lo sant” marca una línia recta cap a la mateixa setmana de la creació.

Llegiu Gènesi 1:26, 27 i Gènesi 9: 6. Què ens ensenyen aquests versos sobre l’especialitat que
som com a éssers humans i sobre la diferència radical que som de la resta de la creació terrenal
de Déu? I, també, per què és tan important que entenguem aquesta distinció?

Quan recordem la creació, recordem que som creats a imatge de Déu, cosa que no es diu sobre res més
representat al compte de la Creació. És obvi que, com a éssers humans, som radicalment diferents de
qualsevol altra criatura del planeta, independentment de la quantitat d’ADN que compartim en comú amb
altres animals. I, al contrari de la mitologia popular, no som simples simis avançats ni versions més altament
evolucionades d'algun primat primigeni. Com a humans, fets a imatge de Déu, som únics entre tots els que
Déu va crear en aquest món.

Com ens recorda la història de la creació la nostra relació amb la creació? Gènesi 2:15, 19.

Adonar-nos que Déu també va crear el nostre món ens recorda la nostra responsabilitat envers la
creació. Hem de "dominar" la creació. Tenir domini no significa explotar-lo. Hem de governar com a regents
de Déu. Hem d’interactuar amb el món natural com ho faria Déu.
Sí, el pecat ho ha desordenat i ha desordenat tot, però aquesta terra segueix sent la creació de Déu i res ens
dóna el dret d’explotar-la, sobretot en detriment d’altres éssers humans, cosa que passa sovint.
A més d’honorar un memorial de Déu com a Creador, de quines maneres el manteniment del dissabte
ens pot ajudar a ser més conscients de la nostra necessitat de ser bons administradors ambientals?

Dilluns ↥

30 d’agost

Celebrant la llibertat
Com hem vist anteriorment, el Sabbath apunta a més que els dies de la creació. La segona vegada que
escoltem els Deu Manaments, Moisès repassa els 40 anys d’Israel al desert. Aquesta vegada, la frase que
introdueix la raó per mantenir sant el dissabte no és sobre la creació, sinó més aviat sobre l'alliberament de
l'esclavitud i l'esclavitud a Egipte (Deut. 5: 12-15) .
I, tot i que avui en dia no som esclaus a Egipte, tots podem enfrontar-nos a un altre tipus d’esclavitud que,
d’alguna manera, pot ser igual d’opressora.

A quines altres formes d’esclavitud ens enfrontem avui? Llegiu Gènesi 4: 7, Hebreus 12: 1 i 2 Pere
2:19.

El dissabte és una celebració de la llibertat de totes les coses que ens mantenen esclavitzats. El dissabte,
se’ns recorda que hi ha llibertat del pecat, no pel nostre propi poder, sinó pel poder de Déu, que ens ofereix
la fe. També se’ns recorda que es tracta d’una llibertat que no vam guanyar. Els fills israelites primogènits
van ser salvats per la sang del xai untada als pals de la porta la nit anterior al seu èxode d’Egipte (Èxode
12). També nosaltres hem estat salvats per la sang de l'Anyell i ara hem de caminar en la llibertat que ens és
en Crist Jesús.

Llegiu Romans 6: 1-7. Què diu Pau aquí que es pugui relacionar amb el que ens han donat el
dissabte?

En la mateixa redacció de Deuteronomi 5:15 - "I recordeu que vau ser esclau a la terra d'Egipte, i el Senyor,
el vostre Déu, us va fer sortir d'allà amb una mà poderosa i amb un braç estès" (NKJV) - el poble Es recorda,
de nou, que va ser l'obra i el poder de Déu en nom seu el que els va salvar. Quant més, com a cristians, ens
hem d’adonar que només l’obra i el poder de Crist en nom nostre ens ha salvat del pecat?
Aquesta ordre ens diu que descansem en la salvació que Déu ens ha guanyat pel seu poderós braç. Ens
alliberem dels nostres propis intents de justícia en recordar que Déu és el Creador i que podem confiar en Ell
perquè també ens recree, i que ens alliberi, fins i tot ara, de la servitud del pecat si estem disposats a que
treballi en nosaltres.
Quina ha estat la vostra pròpia experiència amb l’esclavitud del pecat? Com podem aprendre a apropiarnos de nosaltres mateixos de les promeses que ens han donat a Jesús d’alliberar-nos d’aquesta
esclavitud?

Dimarts ↥

31 d’agost

L’estrany a les teves portes
Llegiu Èxode 19: 6. Què ens diu aquest text sobre l’estatut de l’antic Israel? (Vegeu també 1 Pet.
2: 9).

Israel havia estat cridat d’Egipte per ser el poble de l’aliança de Déu, la nació a través de la qual, si s’hagués
mantingut fidel, l’evangeli s’hauria difós al món. Sens dubte, eren objecte de la cura i preocupació especials
de Déu, amb privilegis especials i, al mateix temps, amb responsabilitats especials.

Llegiu Èxode 23:12. Què més passa aquí? Què ens ensenya aquest text sobre com Déu veia els
altres a part dels israelites?

La universalitat del Sabbath és una cosa que molta gent troba a faltar. Per descomptat, l’error més comú és
que només va ser per als jueus, error exposat als dos primers capítols del Gènesi. Al cap i a la fi, Déu va crear
totes les persones; per tant, tota la gent hauria de recordar el dia del dissabte.
Tot i que sempre hem de tenir present el que representa el dissabte per a nosaltres, també hem de recordar
el que ens ha de dir sobre els altres. En cert sentit, el nostre descans i relació amb el nostre Creador i
Redemptor ens conduirà automàticament a mirar als altres amb ulls nous, a veure’ls com a éssers creats pel
mateix Déu que nosaltres, estimats pel mateix Déu que ens estima i que va morir. tant per a ells com per a
nosaltres. Com hem vist (Ex. 20:10, Deut. 5:14) , els criats, els desconeguts i fins i tot els animals haurien de
descansar dissabte.
Que fins i tot els desconeguts a les seves portes, fins i tot aquells que no participen (encara) de les promeses
pactes donades a Israel, que fins i tot ells gaudeixin del descans del dissabte, diu molt. Els éssers humans,
fins i tot els animals, mai no s’han d’explotar, maltractar ni aprofitar. Cada setmana, al poble hebreu (i a
nosaltres també) se’ns ha de recordar d’una manera poderosa la quantitat en comú que tenim amb altres
persones, i fins i tot si gaudim de benediccions i privilegis que els altres no, hem de recordar que encara
formem part de la mateixa família humana i, per tant, hem de tractar els altres amb respecte i dignitat.

Com pot ser que el vostre propi guardar dissabte esdevingui una benedicció per a aquells que no
guarden el dissabte? És a dir, com podeu fer servir el dissabte com a testimoni dels altres?

Dimecres ↥

1 de setembre

Servir els altres honra el dissabte de Déu
Al món del Nou Testament, els líders religiosos feien que el dissabte seguís un bon art. Hi havia dotzenes de
prohibicions i regles establertes per ajudar a mantenir sant el dissabte.
Això incloïa la prohibició de lligar o deslligar qualsevol cosa, separar dos fils, apagar un foc, transportar un
objecte entre un domini privat i el domini públic o transportar alguna cosa a més d’una distància específica
al domini públic.

Quina acusació es porta contra Jesús a Joan 5: 7-16?

Ignorant completament el meravellós miracle que Jesús havia realitzat i la llibertat de malalties que havia
donat a aquest home, els líders estaven obsessionats que l’home curat portava el seu llit en públic el
dissabte. En lloc de veure com el "Senyor del dissabte" (Marc 2:28, NKJV) utilitzava aquest dia especial, els
líders tenien la intenció de mantenir les seves pròpies regles i reglaments. Hem de tenir cura que a la nostra
manera i en el nostre context no cometem errors similars.

Com defineix Isaïes 58: 12-14 l’agenda de Déu per guardar el dissabte?

Déu no vol culte buit ni silenci piadós. Vol veure el seu poble compromès amb altres persones, especialment
els oprimits i marginats.
Isaïes ho fa molt clar a Isaïes 58:13, 14: “Si allunyeu el peu del dissabte, de fer el vostre plaer el dia sant
meu, i anomeneu el dissabte una delícia, el dia sant del Senyor honorable i Honoreu-lo, no fent els vostres
propis camins, ni trobant el vostre plaer, ni pronunciant les vostres paraules, aleshores us delectareu amb el
Senyor; i us faré cavalcar pels alts turons de la terra i us alimentaré amb l’herència del vostre pare Jacob. La
boca del Senyor ha parlat ” (Isa. 58:13, 14, NKJV) .
Perseguir el nostre "plaer" (Isa. 58:13, NKJV, o els nostres "propis interessos", tal com tradueix el NRSV aquí)
equival a "trepitjar el Sàbat" (NRSV). Les agendes humanes no formen part de l’ideal del dissabte de Déu. Més
aviat, se’ns convida a buscar aquells que lluiten, que són captius, que tenen fam i nus, i caminen a les
fosques i els noms dels quals ningú sembla recordar. Més que qualsevol altre dia de la setmana, Sabbath ens
hauria de treure de nosaltres mateixos i del nostre egoisme i fer-nos pensar més sobre les necessitats dels
altres i dels altres que només sobre nosaltres mateixos i les nostres necessitats.

Dijous ↥

2 de setembre

El signe que pertanyem a Déu
Durant la Segona Guerra Mundial, Anglaterra esperava una imminent invasió de l'exèrcit alemany. Es van fer
preparatius per defensar la casa de l’illa tant com fos possible. Es van instal·lar fortificacions addicionals a
les platges. Les carreteres, per descomptat, oferirien a l'enemic les rutes més ràpides per assolir els seus
objectius i, en conseqüència, es van instal·lar bloqueigs en punts estratègics. Les autoritats angleses van fer
una cosa estranya. Per tal de frenar i confondre l'enemic, es van retirar els senyals ferroviaris i es van retirar

els senyals de trànsit. Els retoladors gravats a la pedra o als edificis no es podien enderrocar, però estaven
coberts de ciment.
Els signes són significatius. Serveixen de marcadors i guies. A l’era pre-GPS, tots teníem mapes i vigilàvem els
senyals.

De què és senyal el dissabte? Llegiu Èxode 31:13, 16, 17. De quines maneres podem aplicar el que
aquí es diu a nosaltres mateixos, avui, a les persones que creuen en la perpetuïtat de la llei de
Déu?

Tot i que aquestes paraules es van pronunciar específicament per a l’antic Israel, nosaltres que som de Crist
som “descendència d’Abraham i hereus segons la promesa” (Gal. 3:29) , i avui el dissabte continua sent un
signe entre Déu i el seu poble. L’Èxode 31 assenyala que el dissabte és un signe de l’ aliança perpètua (o
eterna) de Déu (Èxode 31:16, 17) . Aquest signe ens ajuda a "conèixer" el nostre Creador, el nostre
Redemptor i el nostre Santificador. És com una bandera que s’aixeca cada set dies i funciona com una cosa
que ens ajuda a recordar, ja que tendim a oblidar.
El dissabte de Déu és un recordatori constant dels nostres orígens, del nostre alliberament, del nostre destí i
de la nostra responsabilitat envers els marginats i els marginats. De fet, el dissabte és tan important que, en
lloc d’arribar-hi, ens arriba, cada setmana i sense excepció, un recordatori perpetu de qui som, qui ens va
fer, què fa per nosaltres i què vol. fes-ho en última instància per nosaltres quan Ell faci nous cels i una nova
terra.
Un Déu sant convida els seus socis de l’aliança humana a considerar el ritme que governa allò que realment
compta: la relació salvadora entre el Creador i el Redemptor i la seva descarada creació. Cada setmana, i
amb la força i l'autoritat que prové de Déu, se'ns mana entrar al descans que ens han donat lliurement en
Crist Jesús, «l'autor i finalitzador de la nostra fe, qui per l'alegria que se li va presentar va suportar la creu
” (Hebreus 12: 2, NKJV) .
Com es pot aprendre a tenir una experiència més profunda amb Déu durant el dissabte?

Divendres ↥

3 de setembre

Pensament addicional : “Durant tota la setmana hem de tenir present el dissabte i preparar-nos per
guardar-lo segons el manament. No només hem d’observar el dissabte com una qüestió legal ”. - Ellen G.
White, Testimonis per a l’Església, vol. 6 , pàg. 353 .
“Tot el cel guarda el dissabte, però no d'una manera absurda, sense fer res. En aquest dia, tota energia de
l’ànima hauria d’estar desperta, perquè no ens hem de trobar amb Déu i amb Crist el nostre Salvador? Podem
contemplar-lo per fe. Està desitjant refrescar i beneir totes les ànimes ”. - Testimonis de l’Església, vol. 6,
pàg. 362.
“Les exigències a Déu són encara més grans el dissabte que altres dies. Aleshores, la seva gent deixa la feina
habitual i passa el temps en la meditació i l’adoració. El dissabte li demanen més favors que en altres dies.
Demanen la seva atenció especial. Anhelen les seves benediccions més escollides. Déu no espera que passi el
dissabte abans de concedir aquestes peticions. La feina del cel no cessa mai i els homes mai no haurien de
descansar de fer el bé. El dissabte no pretén ser un període d’inactivitat inútil. La llei prohibeix el treball
secular el dia de descans del Senyor; el treball que es guanyi la vida ha de cessar; aquell dia no és lícit cap
treball per al plaer o el benefici mundà; però, com Déu va deixar el seu treball de creació, es va reposar el
dissabte i el va beneir, també l'home ha d'abandonar les ocupacions de la seva vida quotidiana,i dediqueu
aquestes hores sagrades a un descans saludable, a l’adoració i a les obres sagrades. L'obra de Crist en la
curació dels malalts estava perfectament d'acord amb la llei. Va honorar el dissabte ". - Ellen G. White,El
desig de les edats , pàg. 207 .

Preguntes de debat:
1. La cura del medi ambient s’ha convertit en un debat polític molt carregat en molts països. Com
podem ser els adventistes bons administradors de la natura sense assumir agendes polítiques?
2. El servei comença a la ment. Com podem afavorir la mentalitat de servir més apassionadament els
que ens envolten (a les nostres famílies, esglésies i comunitats)? Com ens ofereix el Sabbath més
oportunitats per poder fer això?
3. Cada dissabte se’ns recorda que tota la humanitat va ser creada per Déu. Ens ajuda a veure la gent
a través dels ulls de Déu. Com ens hauria d’ajudar el dissabte a recordar que les diferències racials,
ètniques, socioeconòmiques i de gènere són irrellevants a l’hora de fer-se a imatge de Déu i ser
objecte del seu amor?

