
Lliçó 8: Per al 26 de maig de 2018

ADOREU EL CREADOR

Dissabte 19 de maig

LLEGEIX PER L’ESTUDI D’AQUESTA SETMANA: Apocalipsi 14:6, 7; 
Mateu 24:14; Gàlates 3:22; Lluc 23:32-43; Gènesi 22:12; Apocalipsi 14:8-12.

PER MEMORITZAR:
“Vaig veure també un altre àngel que volava pel mig del cel portant una 
bona nova eterna per a proclamar-la als pobladors de la terra, a tota nació, 
raça, llengua i poble” (Apocalipsi 14:6).

Com a cristians i adventistes del setè dia, creiem en el concepte bíblic de “la veritat present”
(2 Pere 1:12). És bàsicament la idea que Déu revela la veritat a la humanitat en el moment
en què es necessita i que al llarg de les edats el Senyor dóna cada vegada més llum. La
primera  promesa  de  l'evangeli,  a  Gènesi  3:15,  li  va  revelar  a  la  parella  caiguda  que
l'esperança vindria a través de la llavor de la dona. La promesa que Abraham arribaria a ser
“una nació gran i poderosa, i en ell seran beneïdes totes les nacions de la terra” (Gènesi
18:18,  SBT), és una revelació més completa de la promesa de l'evangeli. La vinguda de
Jesús, que va proclamar que “el Fill de l'Home no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir i a
donar la seva vida en rescat per a molts” (Marc 10:45) és, per descomptat, una revelació
encara més gran de la veritat de l'evangeli.

Avui  creiem que el  missatge dels  tres àngels,  d'Apocalipsi  14:6 al  12,  és  “la  veritat
present” per als que viuen en els darrers dies abans del retorn de Crist i el compliment de
totes les nostres esperances com a cristians. 

Aquesta setmana ens centrarem particularment en el missatge del primer àngel, ja que
conté veritats fonamentals per a aquells que tracten de mantenir-se fidels enmig dels perills
del temps de la fi.
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Lliçó 8   //   Diumenge 20 de maig

LA UNIVERSALITAT DE L’EVANGELI

Llegeix Apocalipsi 14:6; i  Mateu 24:14 i  28:19. Quin tema en comú es troba en aquests

versicles?  De  quina  manera  aquests  versicles  en  conjunt  ens  ajuden  a  entendre  com

d'important és l'abast i el testimoni del nostre propòsit com a església?

D'alguna manera, es pot dir que el missatge del primer àngel és la Gran Comissió (Mateu
28:19) donada ara en el context dels darrers dies. De fet, és “la veritat present”.

Observa que els tres passatges emfatitzen el fet d'arribar a tothom, a “totes les nacions”, i
a “tota nació, tribu, llengua i poble”. En altres paraules, aquest missatge és d'abast universal.
Tots han de sentir-l'ho.

Llegeix Gàlates 3:22. Què diu aquest versicle que ens ajuda a comprendre per què tothom

necessita sentir l'evangeli?

La universalitat del pecat explica la universalitat de la nostra missió i crida. “Tota nació,
tribu, llengua i pobl”" ha comès un error, ha violat la Llei de Déu, que “el va tancar tot sota
pecat”.  La caiguda d'Adam a l'Edèn ha impactat en cada ésser humà; cap nació, tribu o
poble ha estat immune. Tots afrontem les conseqüències immediates del pecat i, llevat que
es proveís un remei, tots enfrontaríem la conseqüència final: la mort eterna.

Sens dubte, es va proveir aquest remei: la vida, la mort, la resurrecció i el ministeri al
Santuari celestial de Jesús, que és l'única solució al problema del pecat. Tothom necessita
conèixer la gran esperança d'allò que Déu els ha ofert en Jesucrist. Per això, els adventistes
del setè dia han anat per tot el món, tractant de portar el missatge de Jesús als qui encara no
l'han escoltat.

Per què la difusió del missatge evangèlic als altres és tan beneficiós espiritualment per als qui

l'escampen? És a dir, per què ajudar els altres és una de les millors formes d'estar preparats

per a la vinguda de Jesús?
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Dilluns 21 de maig   //   Lliçó 8

EL LLADRE A LA CREU I L’“EVANGELI ETERN”

A Apocalipsi 14:6, el missatge que ha de proclamar-se al món és “l'evangeli etern”. És un
missatge d'esperança per a les persones d'un món que, en si, no ofereix absolutament cap
esperança.

Llegeix Lluc 23:32 a 43. Com revela aquesta història la gran esperança de l'“evangeli etern”

per a tots els pecadors?

En escriure  sobre  el  lladre,  Ellen  G.  White  va  dir  que,  encara  que  no  era  un  criminal
empedreït, havia estat tractant d'“ofegar la seva convicció sobre Jesús”, i s'havia “enfonsat
més i més en el pecat, fins que va ser arrestat, jutjat com criminal i condemnat a morir a la
creu” (DTG 697).

No obstant això, què va passar amb ell? Mentre penjava de la creu, el lladre va tenir una
espurna de qui era Jesús, de manera que va clamar: “Recorda't de mi quan arribis al teu
regne” (Lluc 23:42). 

I, com li va respondre Jesús? Li va dir: Bé, amic, m'agradaria ajudar-te, però no hauries
d'haver reprimit les teves conviccions enfonsant-te cada vegada més en el pecat? Jesús, va
citar un dels seus sermons anteriors: “Si la vostra justícia no supera la dels mestres de la Llei
i la dels fariseus, no entrareu pas al Regne del Cel” (Mateu 5:20)? És que Jesús, d'alguna
manera, va portar a col·lació els errors passats del lladre? 

No.  Al  contrari,  Jesús  es  va  dirigir  a  aquest  criminal,  aquest  lladre  amb un caràcter
defectuós que no tenia res a oferir del costat de la justícia i que abans l'havia estat maleint
(Mateu 27:44). En veura'l com un home nou, Jesús bàsicament li va dir: Et dic, ara mateix,
et dono la seguretat, ara mateix, que el teu pecat, els teus delictes, les teves faltes, et són
perdonats, i per tant “seràs amb mi al paradís” (Lluc 23:43). 

Aquest és l'“evangeli etern”, el fonament del missatge del primer àngel. Sense aquesta
veritat, res del que ensenyem sobre la Llei, el dissabte o l'estat dels morts té importància. De
què serveixen aquests ensenyaments sense que l'“evangeli etern” estigui al cor de totes elles?

Quina esperança pots obtenir d'aquesta història?
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Lliçó 8   //   Dimarts 22 de maig 

TEMEU DÉU I DONEU-LI GLÒRIA

Després de parlar de la  proclamació de l'“evangeli  etern” a tot  el  món,  el  missatge del
primer  àngel  s'expandeix  en  aquest  missatge.  En  proclamar  l'“evangeli  etern”,  hem
d'incloure les veritats que formen part d'aquest missatge de l'evangeli per a aquest temps. En
altres paraules, la “veritat present” per als darrers dies també inclou Apocalipsi 14:7.

Llegeix Apocalipsi 14:7. Què vol dir témer a Déu i donar-li glòria? Com farem això? Com

encaixen aquests conceptes amb l'evangeli?

Témer a Déu i donar-li glòria no són conceptes inconnexos. Si realment temem Déu en el
sentit bíblic, li donarem glòria. Una cosa hauria de portar directament a l'altra.

Llegeix Gènesi 22:12, Èxode 20:20, Job 1:9, Eclesiastès 12:13 i Mateu 5:16. De quina manera

aquests versicles ens ajuden a entendre el que significa “temeu a Déu” i de quina manera això

es relaciona amb donar-li glòria?

En aquests versicles, la idea de témer a Déu està vinculada a l'obediència, i quan obeïm a
Déu, quan fem el correcte, li donem glòria. Encara que sovint es diu que témer a Déu és
reverenciar-lo, hauria de ser més profund que això. Se'ns diu que temem a Déu. Som éssers
caiguts. Som pecadors. Mereixem la mort. Qui alguna vegada no s'ha vist sorprès en adonar-
se de la maldat dels seus actes i allò que ells mereixerien a mans d'un Déu just per aquestes
obres? Aquest és el  temor de Déu. I és la por que ens porta en primer lloc a la Creu a la
recerca de perdó, i en segon lloc a reclamar el poder de Déu per a netejar-nos del mal, que,
si no fos per la Creu, ens faria perdre la nostra ànima (veure Mateu 10:28).

Quina ha estat la teva experiència amb el temor de Déu? En quin sentit una bona dosi d'aquest

temor podria ser bo per a nosaltres espiritualment, i ens ajudaria a prendre més seriosament la

nostra fe i el que Déu ens demana?
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Dimecres 23 de maig   //   Lliçó 8

L’HORA DEL SEU JUDICI HA ARRIBAT

En el missatge del primer àngel, la idea de témer a Déu i donar-li glòria està relacionada
amb el Judici (Apocalipsi 14:7). Si hi ha un ensenyament clar a la Bíblia, és el que Déu és
un Déu de justícia i de judici. Un dia, el judici i la justícia, tan escassos en aquest món,
certament arribaran.

No és d'estranyar que la gent necessiti témer a Déu. 
I per això l'“evangeli etern” també inclou la realitat del Judici. Quina és la relació entre

aquests dos elements? Si l'evangeli expressa “bones noves”, significa que, encara que tots
som pecadors i transgredim la Llei de Déu, quan arribi el Dia del Judici, com el lladre a la
creu, no enfrontarem la pena ni el càstig que mereixem pel nostre pecat i transgressió.

Llegeix Mateu 12:36, Eclesiastès 12:14, Romans 2:6 i 1 Corintis 4:5. Després, fes-te aquesta

pregunta: Com de bé m'aniria si em valgués dels meus propis mèrits?

El Déu que coneix el nombre de cabells del nostre cap jutjarà el món. Però és precisament
per  això  que  l'“evangeli  etern”  és  una  bona  notícia.  El  Judici  arriva,  però  no  hi  ha
“condemnació” per als fidels seguidors de Jesús, els neteats, els santificats i justificats en el
nom del Senyor Jesús (veure 1 Corintis 6:11), perquè Jesucrist és la seva justícia, i la seva
justícia és el que els fa tirar endavant en aquest judici.

“L'home per  si  mateix  no  pot  fer  front  a  aquestes  acusacions.  Amb les  seves  robes
tacades de pecat, confessa la seva culpabilitat davant de Déu. Però Jesús, el nostre advocat,
presenta una súplica en favor de tots els que mitjançant el penediment i la fe li han confiat la
cura de les  seves ànimes.  Intercedeix per  la  seva causa i  venç al  seu acusador amb els
poderosos arguments del Calvari. La seva perfecta obediència a la Llei de Déu, tot i fins a la
mort de creu, li ha donat tot poder al cel i a la Terra, i ell demana al seu Pare misericòrdia i
reconciliació per a l'home culpable” (EJ 228).

Què ens ensenya la realitat del Judici sobre la nostra absoluta necessitat de perdó? Com pots

aprendre a donar-los als qui t'han fet malament la mena de gràcia i perdó que Déu ens ofereix a

través de Jesús?
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Lliçó 8   //   Dijous 24 de maig 

ADOREU EL QUI HA FET EL CEL I LA TERRA

Torna a llegir Apocalipsi 14:6 i 7. Quins són els elements específics trobats en el missatge

del primer àngel i com es relacionen entre si?

Juntament amb l'evangeli, la crida a donar testimoniatge al món i la crida a témer a Déu i a
donar-li glòria està la crida a adorar Déu com a Creador. I no és d'estranyar. Tots aquests
altres aspectes de la “veritat present” (l'evangeli etern, la crida a donar testimoni, el Judici),
què signifiquen al marge de Déu com el nostre Creador? Aquestes veritats, i totes les altres
veritats, sorgeixen de la veritat fundacional que el Senyor és qui va fer totes les coses. En
adorar el Senyor com a Creador, estem tornant a la base del que significa ser un ésser humà,
estar viu i, a diferència de qualsevol altra criatura terrenal, ser fet a la imatge de Déu. En
adorar el Senyor com a Creador,  reconeixem la nostra dependència d'ell  per a la nostra
existència i per a la nostra futura esperança. Per això és tan important guardar el dissabte. És
un reconeixement especial que només Déu és el nostre Creador, i només l'adorem a ell. És a dir,
juntament amb l'evangeli, juntament amb el Judici, es dóna prominència a la crida a adorar el
Senyor com a Creador.

Llegeix  Apocalipsi  14:8  a  l'11.  Què  diuen  aquests  versicles  que  podrien  ajudar-nos  a

entendre la importància d'adorar el Senyor com a Creador?

A mesura que es desenvolupin els esdeveniments finals, la pressió per adorar la bèstia i la
seva imatge en comptes de al Creador vindrà sobre tot el món. Si considerem la temible
advertència sobre el destí d'aquells que adoren la bèstia i la seva imatge, podem entendre
millor l'èmfasi en adorar Déu com a Creador, com l'únic digne de l'adoració humana. En la
crisi final, aquesta veritat es tornarà més crucial que mai.

Pren-te el temps necessari per meditar en les increïbles meravelles del món creat. Què ens

ensenyen sobre Aquell que va crear tot i per què només ell és digne de la nostra adoració?
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Divendres 25 de maig   //   Lliçó 8

PER ESTUDIAR I MEDITAR: Els estudiants de la Bíblia han vist durant molt temps
un vincle entre la crida d'Apocalipsi 14:7 (SBT), “adoreu Aquell que féu el cel i la terra i el
mar i les fonts de les aigües”, i el quart Manament, a Èxode 20:11, quan dissabte torna a
assenyalar que “el Senyor en sis dies va fer el cel i la terra, el mar, i tot el que s'hi mou”. Per
més que el llenguatge estigui molt estretament relacionat, hi ha un canvi en el que el text
d'Apocalipsi assenyala el Senyor com el que va fer “les fonts de les aigües” (SBT)*.

L'autor John Baldwin comenta: “Si assumim que hi ha intencionalitat divina darrere de la
frase ‘les fonts de les aigües’, per què Jesús fa que el missatger interrompi la llista paral·lela
de les coses que s'esmenten a Èxode 20:11? Per què l'àngel esmenta ‘les fonts de les aigües’
i no cap altra mena de coses creades, com arbres, ocells, peixos o muntanyes? 

”Potser  la  referència  a  ‘les  fonts  de  les  aigües’,  en  el  context  d'un  anunci  diví  de
l'arribada d'un moment únic de Judici diví, busca cridar l'atenció del lector a un període
anterior de judici diví [...]. Tal vegada Déu vulgui que la possible al·lusió al Diluvi a les
paraules ‘les fonts de les aigües’ subratlle la veritat que ell és en veritat un Déu de judici, de
la mateixa manera que un Déu de fidelitat i gràcia eternes (les dues s'evidencien en el relat del
Diluvi, del Gènesi). Si és així, les implicacions personals i espirituals de les connotacions
del Diluvi que desencadena l'expressió  ‘les fonts de les aigües’ podrien ser encoratjar el
lector a que es prengui seriosament l'arribada transcendental d'un nou procés final de judici
diví i individual que ara anuncia el primer missatger d'Apocalipsi 14” (JOHN BALDWIN, ed.,
Creation,  Catastrophe,  and  Calvary:  Why  a  Global  Flood  Is  Vital  to  the  Doctrine  of
Atonement, pàg. 27).

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. Isaïes 53:6 (SBT) diu: “Tots nosaltres ens vam esgarriar com ovelles”. La paraula en

hebreu per a “tots nosaltres” és cullanu. En el mateix versicle, Isaïes diu que el Senyor
va posar sobre Jesús “les nostres transgressions”. La paraula per a “les nostres” aquí
també és  cullanu. De quina manera això ens mostra que, sense importar com de gran
sigui el problema del pecat, la solució és més que suficient per resoldre-ho? 

2. Quines altres lliçons podem aprendre de la història del lladre a la creu? Suposem que el
lladre hagués rebut el perdó, l'haguessin baixat de la creu i hagués sobreviscut. Com de
diferent hauria estat la vida que hagués portat? Què ens diu aquesta resposta sobre el
poder de Crist per canviar la nostra vida?

RESUM: El missatge del primer àngel és rellevant i universal perquè parla de la destinació
del món.

* A BEC, per una errada, “les deus de les aigües”. (Nota del traductor).
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