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IDIOMES, TEXT I 

CONTEXT

Dissabte 9 de maig

PER MEMORITZAR:

"Preneu aquest llibre de la Llei, i poseu-ho a la banda de l'arca de l'aliança del Senyor, el vostre Déu, i 

estigui allà per testimoni contra tu" (Deut. 31:26).

Lliçó 7: Pel 16 de maig de 2020

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Deuteronomi 32:46, 47; 1 Reis 3: 6; Nombres 6: 
24-26; Gènesi 1:26, 27; 2: 15-23; 15: 1-5.

              
          

           
     

 S'estima que mil cinc-cents milions de persones no compten amb la Bíblia completa traduïda 
a la seva llengua materna. Si bé encara hi ha molt per fer, els esforços de les societats bíbliques 
han garantit què sis mil milions de persones puguin llegir les Escriptures.

 I quina benedicció és estar entre els que tenen la Bíblia en el seu propi idioma! Sovint ho 
donem per fet, oblidant que molts no tenen la Bíblia i que, durant segles a Europa, la Bíblia es va 
mantenir deliberadament allunyada de les masses. Gràcies a la impremta i la Reforma, això ja no 
és així. Els que sí que tenim la Bíblia seguim veient com podem aprendre a estudiar la Paraula, 
plens de l'Esperit, i conèixer a el Senyor revelat en les seves pàgines.

 s parlen més de sis mil idiomes al món actualment. La Bíblia completa s'ha traduït a més de 
sis-cents idiomes, i el Nou tes- tament o algunes porcions es van traduir a més de dos mil cinc 
idiomes també. Aquests són molts idiomes, per cert. Però, a el mateix temps, encara és menys de la 
meitat dels idiomes que es coneixen en el món.

E
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COM ENTENDRE LES ESCRIPTURES

Llegeix 2 Timoteu 3:16 i 17. Amb quin propòsit ens va ser donada la Bíblia?

La Bíblia es va escriure com a testimoni de l'obra de Déu en la història, del seu pla per redimir 

la raça caiguda de la humanitat i per instruir-nos en tots els camins de la justícia. El Senyor va triar 

fer això en llenguatge humà, fent que els seus pensaments i idees siguin visibles mitjançant les 

paraules humanes. A l'redimir Israel d'Egipte, Déu va triar una nació específica per transmetre el 

seu missatge a tots els pobles. Va permetre que aquesta nació comuniqués la seva Paraula a 

través del seu idioma, l'hebreu (i algunes parts en arameu, una llengua relacionat amb l'hebreu).

L'auge de la cultura grega va portar una nova oportunitat, a l'permetre que el Nou Testament 

es comuniqués a través d'l'idioma universal, el grec, que es parlava àmpliament en aquesta part 

de món en aquest moment. (De fet, també hi va haver una traducció a l'grec de l'Antic Testament, 

la versió dels LXX, o Septuaginta.) Aquest llenguatge "universal" els va permetre als apòstols ia 

l'església primitiva difondre el missatge per tot arreu amb un nou zel missioner després de la mort 

de Crist. Posteriorment, l'apòstol Joan va donar "testimoni de la paraula de Déu, i de el testimoni 

de Jesucrist, i de totes les coses que ha vist" (Ap. 1: 2). D'aquesta manera, la Bíblia indica la 

continuïtat d'aquest "testimoni" inspirat des del primer autor de les Escriptures fins a l'últim.

Llegeix Deuteronomi 32:46 i 47. Per què era tan important que els fills d'Israel obeïssin 

"totes les paraules d'aquesta llei" (Deut. 32:46), la Torà? ¿De quina manera la Paraula de Déu 

"perllonga" els nostres dies? Què podria significar això en el nostre context actual?

Alguns tenen la Bíblia traduïda a la seva llengua materna, i fins i tot tenen diverses versions 

d'ella en el seu propi idioma. Altres potser tinguin una sola versió com a màxim. Però, a l'marge 

del que tu tinguis, la clau és apreciar-la com la Paraula de Déu i, principalment, obeir el que 

ensenya.

Per què mai és "cosa vana" (Deut. 32:47) obeir la Paraula de Déu i ense- ñársela també als teus 

fills?
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LES PARAULES I ELS SEUS SIGNIFICATS

En tots els idiomes hi ha paraules que tenen un significat tan ric i profund que són difícils de 

traduir adequadament amb una sola paraula a un altre idioma. A la Bíblia, aquest tipus de 

paraules requereix un ampli estudi del seu ús per a comprendre l'amplitud del seu significat.

Llegeix 1 Reis 3: 6; Salm 57: 3; 66:20; 143: 8; i Miquees 07:20. Com s'estenen la 

misericòrdia i la bondat de Déu cap als seus éssers creats?

La paraula hebrea Chesa ( misericòrdia) és una de les paraules més riques i profundes de La paraula hebrea Chesa ( misericòrdia) és una de les paraules més riques i profundes de La paraula hebrea Chesa ( misericòrdia) és una de les paraules més riques i profundes de 

l'Antic Testament. Descriu l'amor, la benignitat i la misericòrdia de Déu i la seva actitud de pacte 

cap al seu poble. En aquests pocs passatges, ho hem vist mostrar "gran misericòrdia ( Chesa) al cap al seu poble. En aquests pocs passatges, ho hem vist mostrar "gran misericòrdia ( Chesa) al cap al seu poble. En aquests pocs passatges, ho hem vist mostrar "gran misericòrdia ( Chesa) al 

teu servent David [...] tu li has reservat aquesta teva gran misericòrdia ( Chesa) "(1 Rei. 3: 6). Ell teu servent David [...] tu li has reservat aquesta teva gran misericòrdia ( Chesa) "(1 Rei. 3: 6). Ell teu servent David [...] tu li has reservat aquesta teva gran misericòrdia ( Chesa) "(1 Rei. 3: 6). Ell 

"enviarà la seva misericòrdia ( Chesa) i la seva veritat "(Sl. 57: 3). Pel que fa a Israel, ell li compliria "enviarà la seva misericòrdia ( Chesa) i la seva veritat "(Sl. 57: 3). Pel que fa a Israel, ell li compliria "enviarà la seva misericòrdia ( Chesa) i la seva veritat "(Sl. 57: 3). Pel que fa a Israel, ell li compliria 

"la veritat a Jacob, ia Abraham la misericòrdia ( Chesa) "(Miq. 7:20). S'han escrit llibres sencers "la veritat a Jacob, ia Abraham la misericòrdia ( Chesa) "(Miq. 7:20). S'han escrit llibres sencers "la veritat a Jacob, ia Abraham la misericòrdia ( Chesa) "(Miq. 7:20). S'han escrit llibres sencers 

sobre la paraula Chesed, que intenten captar la profunditat de la misericòrdia i l'amor de Déu cap a sobre la paraula Chesed, que intenten captar la profunditat de la misericòrdia i l'amor de Déu cap a sobre la paraula Chesed, que intenten captar la profunditat de la misericòrdia i l'amor de Déu cap a 

nosaltres.

Llegeix Números 06:24 a l'26; Job 03:26; Salm 29:11; Isaïes 9: 6; i 32:17. En aquests passatges, què 

és la "pau", o shalom, que s'esmenta?és la "pau", o shalom, que s'esmenta?és la "pau", o shalom, que s'esmenta?

La paraula hebrea shalom sovint es tradueix com "pau". Però el significat de la paraula és molt La paraula hebrea shalom sovint es tradueix com "pau". Però el significat de la paraula és molt La paraula hebrea shalom sovint es tradueix com "pau". Però el significat de la paraula és molt 

més profund i més ampli. Pot traduir-se com "totalitat, integritat i benestar". La benedicció i la 

gràcia de Déu ens mantenen en un estat de shalom, que és un regal de Déu (Núm. 6: 24-26). A gràcia de Déu ens mantenen en un estat de shalom, que és un regal de Déu (Núm. 6: 24-26). A gràcia de Déu ens mantenen en un estat de shalom, que és un regal de Déu (Núm. 6: 24-26). A 

canvi, l'experiència angoixant de Job produeix una situació en la qual no té "tranquil·litat ni repòs" 

(RVC) perquè no té shalom. En aquest món agitat, és una profunda benedicció donar la (RVC) perquè no té shalom. En aquest món agitat, és una profunda benedicció donar la (RVC) perquè no té shalom. En aquest món agitat, és una profunda benedicció donar la 

benvinguda a el dia de repòs amb les paraules sàbat shalom, ja que la nostra comunió amb Déu benvinguda a el dia de repòs amb les paraules sàbat shalom, ja que la nostra comunió amb Déu benvinguda a el dia de repòs amb les paraules sàbat shalom, ja que la nostra comunió amb Déu 

proporciona la màxima pau i plenitud que la nostra vida anhela.

Qualsevol que sigui l'idioma que parlem i llegim, fins i tot sense saber el significat original d'aquestes 

paraules, com podem experimentar la realitat del que signifiquen segons el nostre lleial saber i 

entendre?



50

Lliçó 7 | Dimarts 12 de maigLliçó 7 | Dimarts 12 de maig

REPETICIÓ, FORMES D'ESCRIPTURA I 

SIGNIFICAT

En el pensament hebreu, hi ha diverses formes d'expressar idees que reforcen el significat i 

emfatitzen la importància dels conceptes. A diferència dels idiomes europeus, l'hebreu no conté 

signes de puntuació en l'idioma original, de manera que l'estructura de l'llenguatge va 

desenvolupar altres formes de comunicar aquestes idees.

Llegeix Gènesi 01:26 i 27; i Isaías 6: 1 a l'3. Quines paraules es repeteixen en aquests passatges? 

Com es realcen aquestes paraules repetides amb diferents conceptes que es presenten a través de la 

repetició?

Una de les formes en què l'escriptor hebreu podia emfatitzar determinat atribut de Déu era 

repetint tres vegades. A mesura que el relat de la Creació arriba a el clímax de l'obra creadora de 

Déu, el text emfatitza la importància única de la humanitat creada. el terme bara ', "Crear", sempre Déu, el text emfatitza la importància única de la humanitat creada. el terme bara ', "Crear", sempre Déu, el text emfatitza la importància única de la humanitat creada. el terme bara ', "Crear", sempre 

té només a Déu com a subjecte. És a dir, només Déu té el poder de crear sense dependre de la 

matèria preexistent. Aquest text descriu la creació de l'home: "I va crear Déu a l'home a la seva matèria preexistent. Aquest text descriu la creació de l'home: "I va crear Déu a l'home a la seva matèria preexistent. Aquest text descriu la creació de l'home: "I va crear Déu a l'home a la seva 

imatge, a imatge de Déu el va crear; home i la dona va crear "(Gn. 01:27). Observa la repetició imatge, a imatge de Déu el va crear; home i la dona va crear "(Gn. 01:27). Observa la repetició imatge, a imatge de Déu el va crear; home i la dona va crear "(Gn. 01:27). Observa la repetició imatge, a imatge de Déu el va crear; home i la dona va crear "(Gn. 01:27). Observa la repetició imatge, a imatge de Déu el va crear; home i la dona va crear "(Gn. 01:27). Observa la repetició 

triple de la paraula "crear". Per tant, Moisès va emfatitzar que Déu va crear la humanitat, i també 

que la va crear a seva imatge. Aquestes veritats van ser el seu èmfasi.que la va crear a seva imatge. Aquestes veritats van ser el seu èmfasi.que la va crear a seva imatge. Aquestes veritats van ser el seu èmfasi.

En la visió i l'anomenat d'Isaïes, els serafins repeteixen les paraules: "Sant, sant, sant, Senyor 

de l'" (Isa. 6: 3). L'èmfasi està en la santedat d'un Déu sorprenent la presència omple el Temple. 

També veiem aquesta santedat a través de les paraules d'Isaïes, mentre es troba en presència de 

l'Totpoderós: "Ai de mi! que sóc mort "(Isa. 6: 5). Fins i tot un profeta com Isaïes, confrontat amb 

la santedat i el caràcter de Déu, va tremolar davant la seva pròpia indignitat. Per tant, fins i tot 

aquí, molt abans de l'exposició de Pau sobre el pecat humà i la necessitat d'un Salvador (Rom. 

1-3), podem veure que la Bíblia expressa la naturalesa caiguda de la humanitat, fins i tot en una 

persona " bona "com Isaïes.

En Daniel 3, tenim una repetició (amb variacions) de la frase "l'estàtua que el rei 

Nabucodonosor havia aixecat" (Dan. 3: 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 

15, 18). Aquesta frase, o les seves variants, es repeteix deu vegades en el capítol, per contrastar 

la conducta de Nabucodonosor a desafiament a la imatge que Déu li va revelar a través de Daniel 

(Dan. 2: 31-45). L'èmfasi aquí està en l'intent de la humanitat de convertir-se en déu perquè 

l'adorin, en contrast amb l'únic Déu veritable, l'únic digne d'adoració.
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TEXTOS I CONTEXTOS

Les paraules en les Escriptures sempre es donen en un context. No estan soles. Una paraula 

té el seu context immediat dins d'una oració, i és aquesta unitat la que s'ha d'entendre primer. 

Després hi ha el context més ampli de la unitat general en la qual apareix l'oració. Potser és una 

part de l'passatge, un capítol o una sèrie de capítols. És fonamental comprendre el millor possible 

el context de les paraules i les oracions per no arribar a conclusions errònies.

Compara Gènesi 1:27 amb Gènesi 2: 7. Després llegeix Gènesi 02:15 a el 23. Com podem 

entendre, a partir d'aquests diferents passatges i contextos, la definició de adam, la paraula entendre, a partir d'aquests diferents passatges i contextos, la definició de adam, la paraula entendre, a partir d'aquests diferents passatges i contextos, la definició de adam, la paraula 

hebrea per a "home"?

Ja hem vist que la repetició de el terme bara ' en Gènesi 1:27 indica un èmfasi en la creació Ja hem vist que la repetició de el terme bara ' en Gènesi 1:27 indica un èmfasi en la creació Ja hem vist que la repetició de el terme bara ' en Gènesi 1:27 indica un èmfasi en la creació 

de l'home. Ara veiem que l'home es defineix dins el context d'aquest versicle com "home i dona". 

Això vol dir que el terme hebreu adam s'ha d'entendre en aquest passatge com una referència a el Això vol dir que el terme hebreu adam s'ha d'entendre en aquest passatge com una referència a el Això vol dir que el terme hebreu adam s'ha d'entendre en aquest passatge com una referència a el 

gènere humà, o la humanitat.

No obstant això, en Gènesi 2: 7, el mateix terme adam s'usa per referir-se a la formació No obstant això, en Gènesi 2: 7, el mateix terme adam s'usa per referir-se a la formació No obstant això, en Gènesi 2: 7, el mateix terme adam s'usa per referir-se a la formació 

d'Adam de la pols de la "terra" (en hebreu adamah, observa el joc de paraules). Aquí només es fa d'Adam de la pols de la "terra" (en hebreu adamah, observa el joc de paraules). Aquí només es fa d'Adam de la pols de la "terra" (en hebreu adamah, observa el joc de paraules). Aquí només es fa 

referència a l'Adán masculí, ja que la creació d'Eva és posterior i d'una manera totalment diferent. 

Així, en cada passatge, fins i tot dins el context de dos capítols, veiem una diferenciació entre la 

definició de adam com "humanitat" (Gn. 01:27) i l'home Adam (Gn. 2: 7). Més endavant en les definició de adam com "humanitat" (Gn. 01:27) i l'home Adam (Gn. 2: 7). Més endavant en les definició de adam com "humanitat" (Gn. 01:27) i l'home Adam (Gn. 2: 7). Més endavant en les 

genealogies es confirma el fet que Adam és una persona (Gn. 5: 1-5; 1 Cron. 1: 1; Luc. 03:38) i en 

l'al·lusió a Jesús, qui es converteix en el " segon Adam "(Rm. 5: 12-14).

Així com la paraula Adam apareix en un passatge específic, així també el context de la 

creació d'Adam i Eva es troba en el relat més extens de la Creació, com podem veure en Gènesi 

1 i 2. Això és el que s'entén per una unitat més gran. La unitat informa l'intèrpret de temes, idees i 

desenvolupaments addicionals. A Gènesi 2: 4 a l'25 de vegades l'hi crida el segon relat de la 

Creació, però en realitat només hi ha una diferència en l'èmfasi (veure la setmana que ve). No 

obstant això, en els dos relats se'ns mostren els orígens definitius de la humanitat.

Com podem veure, l'home i la dona, la humanitat, són creacions directes de Déu. Què ens diu 

això sobre com de nècia és realment la "saviesa de l'món" (1 Cor. 1:20) a l'ensenyar-nos que 

vam sorgir de la simple casualitat?
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ELS LLIBRES I EL SEU MISSATGE

Les unitats més grans de les Escriptures són els llibres de la Bíblia. Els llibres bíblics es van 

escriure amb diferents propòsits i en diferents àmbits. Alguns van servir com a missatges 

profètics; altres eren compilacions, com els Salms. Hi ha llibres històrics com Primer i Segon de 

Reis, i hi ha cartes a diverses esglésies, com les escrites per Pablo i altres.

Quan intentem comprendre el significat i el missatge d'un llibre, és important començar amb 

l'autoria i l'entorn. A molts llibres de la Bíblia se'ls atribueixen autors. S'identifica a Moisès com 

l'autor dels primers cinc llibres de l'Antic Testament (Jos. 08:31, 32; 1 Rei. 2: 3, 2 Rei. 14: 6; 21: 8; 

Esd. 6:18; Neh. 13: 1; Dan. 9: 11-13; Mal. 4: 4). Això ho confirmen Jesús (Mar. 00:26; Joan 5:46, 

47; 07:19) i els apòstols (Ac. 03:22; Rm. 10: 5). En altres casos, no s'identifica a alguns autors 

bíblics. Per exemple, els autors dels llibres d'Ester i Rut, així com els autors de molts dels llibres 

històrics com Samuel i Cròniques, no estan identificats.

Llegeix Gènesi 15: 1 a el 5; i 22:17 i 18. Quin significat té per a nosaltres que Moisès hagi 

escrit el llibre de Gènesi?

Moisès va escriure d'Èxode a Deuteronomi després de l'Èxode, és clar. Però, com Gènesi és 

fonamental com història dels actes de Déu des de la Creació fins al període patriarcal, és lògic 

que aquest llibre s'hagi escrit abans de l'Èxode.

"A mesura que passaven els anys i errava amb els seus ramats per llocs solitaris, meditant 

sobre la condició oprimida en què vivia el seu poble, Moisès repassava el tracte de Déu cap als 

seus avantpassats, les promeses que eren l'herència de la nació escollida, i les seves oracions a 

favor d'Israel ascendien dia i nit. Els àngels celestials vessaven la seva llum al voltant d'ell. Allà, 

sota la inspiració de l'Esperit Sant, va escriure el llibre de Gènesi "( PP 255, 256).sota la inspiració de l'Esperit Sant, va escriure el llibre de Gènesi "( PP 255, 256).sota la inspiració de l'Esperit Sant, va escriure el llibre de Gènesi "( PP 255, 256).

El llibre de Gènesi ens parla dels nostres orígens i també de el pla de salvació o els mitjans 

pels quals Déu redimeix la humanitat caiguda. Aquest pla es fa encara més evident amb el pacte 

que Déu fa amb Abraham, que implica la seva promesa d'establir a través d'ell una gran nació 

composta per una "descendència com les estrelles de el cel i com la sorra que està a la vora d'al 

mar "(Gn. 22:17).

Quines altres grans veritats aprenem amb el llibre de Gènesi, que d'altra manera no podríem 

conèixer? Què ens ensenya això sobre la importància de la Paraula de Déu per a la nostra fe?
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PER ESTUDIAR I meditar:

Llegeix Elena de White, El conflicte dels segles, "L'estel de la Reforma", pp. 75-90; "Un Llegeix Elena de White, El conflicte dels segles, "L'estel de la Reforma", pp. 75-90; "Un Llegeix Elena de White, El conflicte dels segles, "L'estel de la Reforma", pp. 75-90; "Un 

campió de la veritat", pp. 135-156. També llegeix la part 4, dels punts a. a l'j., de el document: 

"Mètodes d'estudi de la Bíblia": https: // cort.as/-MdHR.

"En la seva Paraula, Déu va comunicar als homes el coneixement necessari per a la salvació. 

Les Santes Escriptures han de ser acceptades com una revelació autoritzada i infalible de la seva 

voluntat. Són la norma de l'caràcter, les reveladores de doctrines i les examinadores de 

l'experiència. [...] No obstant això, el fet d'haver revelat Déu la seva voluntat als homes per mitjà 

de la seva Paraula no va anul·lar la necessitat que ells tenen de la contínua presència i direcció 

de l'Esperit Sant. Per contra, el Salvador va prometre l'Esperit per obrir la Paraula als seus 

servents, per il·luminar i aplicar els seus ensenyaments. I, com l'Esperit de Déu va ser el que va 

inspirar la Bíblia, és impossible que alguna vegada els ensenyaments de l'Esperit siguin contràries 

a les de la Paraula "( CS 7).a les de la Paraula "( CS 7).a les de la Paraula "( CS 7).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. Independentment de la quantitat de traduccions de la Bíblia 1. Independentment de la quantitat de traduccions de la Bíblia 

que hi hagi en el teu idioma, què pots fer per aprofitar a l'màxim el que tens? Com pots 

aprendre a apreciar la Bíblia com la Paraula de Déu i procurar, amb fe, obeir el que 

aquesta ensenya?

2. Pensa en la diferència entre el que la Paraula de Déu ensenya acostar2. Pensa en la diferència entre el que la Paraula de Déu ensenya acostar

ca de l'origen de la humanitat (que vam ser creats per Déu en el sisè dia de la Creació) i 

el que la mateixa humanitat ensenya, sota el nom de "ciència" (que evolucionem durant 

milers de milions d'anys). Què hauria de dir-nos aquest enorme contrast entre els dos 

ensenyaments sobre la importància de atenir-nos al que ensenya la Bíblia i de com de 

lluny pot arribar la humanitat quan s'aparta de la Paraula de Déu i del que aquesta 

ensenya clarament?

3. Quines eines bíbliques tens disponibles per ajudar-te a 3. Quines eines bíbliques tens disponibles per ajudar-te a 

comprendre millor la Bíblia? I fins i tot, si no tens eines addicionals, com pots aprendre a 

aplicar algunes de les lliçons apreses aquesta setmana sobre com interpretar la Bíblia?

4. Als israelites se'ls va dir que els ensenyin als seus fills les grans 4. Als israelites se'ls va dir que els ensenyin als seus fills les grans 

veritats que se'ls confiaven i que vegada després de vegada relatessin les històries de la 

conducció de Déu en la seva vida (Deut. 4: 9). Més enllà de l'benefici obvi que implica 

transmetre la fe, què tenen l'ensenyament i el relat d'històries sobre la conducció de Déu 

en la nostra vida que tendeixen a augmentar la nostra fe? És a dir, per què el fet de 

compartir la veritat bíblica amb els altres també és beneficiós per a nosaltres?


