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Dissabte 16 de maig

PER MEMORITZAR:

"Al principi era el Verb, i el Verb era amb Déu, i el Verb era Déu. Aquest era al principi amb Déu. 

Totes les coses per ell van ser fetes, i sense ell res del que ha estat fet, va ser fet. En ell hi havia 

la vida, i la vida era la llum dels homes "(Joan 1: 1-4).

Lliçó 8: Pel 23 de maig de 2020

LA CREACIÓ: EL GÈNESI COM 
A PILAR, 1ª PART

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Joan 1: 1-3; Gènesi 1: 3-5; Èxode 20: 8-11; 
Apocalipsi 14: 7; Mateu 19: 3-6; Romans 5:12.

 
 ls primers capítols de l'Gènesi són fonamentals per a la resta de les Escriptures. Les 
principals ensenyaments o doctrines de la Bíblia tenen el seu origen en ells. Aquí trobem la 
naturalesa de la Deïtat, que treballa en harmonia com el Pare, el Fill (Joan 1: 1-3; He. 1: 1, 2) i 
l'Esperit (Gén. 1: 2) per crear el món i tot el que hi ha en ell, culminant amb la humanitat (Gn. 1: 
26-28). Gènesi també ens presenta el dissabte (Gn. 2: 1-3), l'origen de la mala (Gn. 3), a el Messies 
i el pla de redempció (Gn. 3:15), el Diluvi universal (Gn. 6-9 ), el Pacte (Gn. 01:28; 2: 2, 3, 15-17; 9: 
9-17; 15), la dispersió d'idiomes i pobles (Gn. 10; 11) i les genealogies, que brinden el marc per a la 
cronologia bíblica des de la Creació fins a Abraham (Gn. 5; 11). Finalment, el poder de la Paraula 
parlada de Déu (Gn. 1: 3; 2 Tim. 3:16; Joan 17:17), la naturalesa de la humanitat (Gn. 1: 26-28), el 
caràcter de Déu ( Mat. 10:29, 30), el matrimoni entre un home i una dona (Gn. 01:27, 28; 02:18, 
21-25), i tantes altres creences fonamentals.

E
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AL PRINCIPI ...

La Bíblia s'obre amb les paraules més sublims i profundes, paraules que són simples, però a 

el mateix temps contenen una profunditat immesurable a l'estudiar-les detingudament. De fet, les 

primeres preguntes de la filosofia sobre qui som, per què som aquí i com vam arribar aquí es 

responen amb la primera frase de la Bíblia.

Existim perquè Déu ens va crear en un temps específic en el passat. No evolucionem del 

no-res; ni arribem a l'existència per casualitat, sense un propòsit final i sense una direcció 

prevista, com majorment ensenya el model científic contemporani dels orígens. L'Evolució 

darwiniana contradiu les Escriptures en tot sentit, i els intents d'alguns harmonitzar-la amb la 

Bíblia fan que els cristians semblin tontos.

També vam ser creats per Déu en un moment específic i absolut: "Al principi". Per tant, això 

vol dir que Déu va existir abans d'aquest començament. És a dir, Déu va existir abans que es 

creés el temps i que aquest s'expressés en el cicle diari de "tard i demà", i en mesos i anys, tot 

això marcat per la relació de l'món amb el Sol i la Lluna. Aquest començament absolut es 

reflecteix en altres passatges de les Escriptures que ho recolzen, i reafirmen contínuament la 

natura i els mètodes de l'obra creadora de Déu (Joan 1: 1-3).

Llegeix Joan 1: 1 a el 3; i Hebreus 1: 1 i 2. Qui va ser l'agent de la Creació? Pensa en el 

que significa que ell també hagi mort a la Creu.

La Bíblia ensenya que Jesús va ser l'agent de la Creació. La Bíblia diu que "totes les coses 

per ell van ser fetes, i sense ell res del que ha estat fet, va ser fet" (Joan 1: 3). Jesús "va fer 

l'univers" (He. 1: 1, 2). A causa de que totes les coses tenen el seu origen en Jesús a del principi, 

podem tenir l'esperança que a la fi ell completarà el que ha començat, perquè ell és el "l'Alfa i 

l'Omega", "el primer i l'últim" (Ap . 1: 8; 22:13).

De què et serveix saber que vas ser creat per Déu? Imagina si no creguessis en això. Com de diferent et 

veuries a tu mateix i als altres, i per què?

Llegeix Gènesi 1: 1. Quines veritats profundes es revelen aquí?
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ELS DIES DE LA CREACIÓ

En els últims temps, ve havent-hi una tendència a considerar que la setmana de la Creació no 

és literal, sinó una metàfora, una paràbola i fins i tot un mite. Això ha sorgit arran de la Teoria de 

l'Evolució, que suposa llargues eres de temps per explicar el desenvolupament de la vida al 

planeta Terra.

Què ensenya la Bíblia sobre aquest tema? Per què els "dies" de la Creació en Gènesi 1 s'han 

d'entendre com dies literals, i no figuratius?

Llegeix Gènesi 1: 3 a el 5; i Èxode 20: 8 a l'11 Com s'utilitza el terme "dia" en aquests 

contextos?

La paraula hebrea yom, o "dia", s'utilitza sistemàticament al llarg de tot el relat de la Creació La paraula hebrea yom, o "dia", s'utilitza sistemàticament al llarg de tot el relat de la Creació La paraula hebrea yom, o "dia", s'utilitza sistemàticament al llarg de tot el relat de la Creació 

com un dia literal. No hi ha res en el relat de la Creació, de l'Gènesi, que indiqui alguna cosa 

diferent d'un dia literal com ho entenem avui. De fet, alguns erudits no creuen que els dies hagin 

estat literals; així i tot, admeten que la intenció de l'autor era representar els dies literals.

És interessant que Déu mateix designi aquest nom per a la primera unitat de temps (Gén. 1: 

5). yom, o dia, es defineix amb la frase "i va ser la tarda i el matí" (Gén. 1: 5, 8, etc.). El terme 5). yom, o dia, es defineix amb la frase "i va ser la tarda i el matí" (Gén. 1: 5, 8, etc.). El terme 5). yom, o dia, es defineix amb la frase "i va ser la tarda i el matí" (Gén. 1: 5, 8, etc.). El terme 

s'usa en singular, no en plural, el que indica un sol dia.

Per tant, els set dies de la Creació s'han d'interpretar com una unitat completa de temps, 

introduïda pel nombre cardinal 'tireuintroduïda pel nombre cardinal 'tireu

( "Un") seguit dels nombres ordinals (segon, tercer, quart, etc.). Aquest patró indica una seqüència 

consecutiva de dies, que culmina en el setè dia. No hi ha cap indicació en l'ús de termes ni en la 

forma mateixa de el relat que hauria d'haver intervals entre aquests dies. Per cert, els set dies de 

la Creació són set dies com definim els dies en l'actualitat.

A més, la naturalesa literal del dia es dóna per feta quan Déu va escriure el quart Manament 

amb el seu propi dit, indicant que el fonament per al dia de repòs sabàtic es basa en la seqüència 

d'una setmana literal dels set dies de la Creació.

La Creació relatada en Gènesi no és l'única creació en la Bíblia. També hi ha la Recreació, en la 

Segona Vinguda, quan Déu transformarà la mortalitat a in- mortalitat "en un moment, en un obrir i 

tancar d'ulls, a la final trompeta" (1 Cor. 15:52). No obstant això, si Déu pot fer això instantàniament 

en la Recreació, per què faria servir milers de milions d'anys per a la primera Creació, com ho 

ensenya l'Evolució teista?
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DISSABTE I LA CREACIÓ

Actualment, el dia de repòs sabàtic està sent fortament atacat en la societat secular i en les 

comunitats religioses. Aquest fet es pot veure en els horaris de treball de les corporacions globals; 

en l'intent de modificació de l'calendari en molts països europeus que designa el dilluns com el 

primer dia de la setmana i el diumenge com el setè dia; i en la recent encíclica papal sobre el 

canvi climàtic, que denomina a el dia de repòs de l'setè dia com "el dissabte jueu" i exhorta el món 

a observar un dia de descans per alleujar l'escalfament global (Papa Francesc, Laudato Si ', pp. a observar un dia de descans per alleujar l'escalfament global (Papa Francesc, Laudato Si ', pp. a observar un dia de descans per alleujar l'escalfament global (Papa Francesc, Laudato Si ', pp. 

172, 173).

Llegeix Gènesi 2: 1 a el 3; Èxode 20: 8 a l'11; Marc 02:27; i Apocalipsi 14: 7. La 

interpretació de la setmana de la Creació com es vincula amb el quart Manament? ¿I amb el 

missatge dels tres àngels?

La Bíblia diu: "I va acabar Déu en el dia setè l'obra que va fer" (Gn. 2: 2). "Després de 

descansar el setè dia, Déu el va santificar; és a dir, el va apartar, com un dia de descans per a 

l'home "( PP 28). Aquesta és la raó per la qual Jesús pot dir: "El dia de repòs va ser fet per causa l'home "( PP 28). Aquesta és la raó per la qual Jesús pot dir: "El dia de repòs va ser fet per causa l'home "( PP 28). Aquesta és la raó per la qual Jesús pot dir: "El dia de repòs va ser fet per causa 

de l'home, i no l'home per causa de el dia de repòs" (Mar. 02:27). Jesús va poder fer aquesta 

declaració autoritativa perquè ell va fer o va crear el dissabte com el senyal eterna i el segell de 

l'pacte de Déu amb el seu poble. Dissabte no era només per al poble hebreu, sinó per a tota la 

humanitat.

El Gènesi indica tres coses que Jesús va fer després de crear el dia de repòs. En primer lloc, 

"va reposar" (Gn. 2: 2), donant-nos un exemple diví del seu desig de descansar amb nosaltres. En 

segon lloc, "va beneir" el setè dia (Gn. 2: 3). En el relat de la Creació, Déu va beneir els animals 

(Gn. 01:22) ja Adam i Eva (Gn. 01:28), però l'únic dia específicament beneït és el setè dia. En 

tercer lloc, Déu el "sagrat" (Gn. 2: 3).

Cap altre dia rep aquestes tres distincions en la Bíblia. No obstant això, aquestes tres accions 

es repeteixen en el quart Manament, quan Déu escriu amb el seu propi dit i assenyala a la 

Creació com el fonament de dissabte (Éxo. 20:11).

En Apocalipsi 14: 7 i Èxode 20:11, el manament de dissabte s'esmenta directament com la base 

per adorar el Creador. Aquesta associació directa amb el dissabte quina relació té amb els 

esdeveniments dels últims dies?
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LA CREACIÓ I EL MATRIMONI

L'última dècada ha estat testimoni d'enormes canvis en la forma en què la societat i els 

governs defineixen el matrimoni. Moltes nacions de l'món han aprovat els matrimonis entre 

persones de la mateixa sexe, anul·lant lleis anteriors que han protegit l'estructura familiar que 

comprèn en el seu centre a un home i una dona. Aquest és un esdeveniment sense precedents 

en molts aspectes, i planteja noves qüestions sobre la institució de el matrimoni, la relació de 

l'Església i l'Estat, i també la santedat de el matrimoni i la família segons es defineix en les 

Escriptures.

Llegeix Gènesi 01:26 a l'28; i 02:18, i 21 a el 24. Què ens ensenyen aquests versicles sobre l'ideal 

de Déu per al matrimoni?

En el sisè dia, Déu arriba a el punt culminant de la Creació, la creació de la humanitat. És 

fascinant que en Gènesi 1:26 s'utilitzi el plural per Déu: "Fem a l'home a la nostra imatge". La 

Deïtat en tres Persones en una relació d'amor mutu ara crea la relació humana de el matrimoni 

divinament instituït aquí a la Terra.

"A imatge de Déu el va crear; home i la dona va crear "(Gn. 01:27). Adam declara: "Aquesta 

sí que és os dels meus ossos i carn de la meva carn" (Gn. 02:23, NVI) i Adam la flama "dona" 

(NVI). El matrimoni requereix que "va deixar [i] l'home deixa el pare i la mare, i es 1 [a] a la seva 

dona, i es [an] una sola carn" (Gn. 02:24).

La Bíblia afirma de manera inequívoca que aquesta relació tindrà lloc entre un home i una 

dona, que al seu torn s'originen del seu pare i la seva mare, que també són un home i una dona. 

Aquest concepte s'aclareix encara més en la indicació donada als primers pares de la Terra: "I els 

va beneir Déu, i els va dir: Fructificad i multipliqueu; ompliu la terra, i domineu "(Gn. 01:28). En el 

cinquè Manament, els fills (descendents) han honrar el pare i la mare (Éxo. 20:12). Aquesta 

interrelació no es pot establir dins de res que no sigui una aliança heterosexual.

Llegeix les paraules de Jesús a Mateu 19: 3 a l'6. Què ens ensenyen sobre la naturalesa i la 

santedat de el matrimoni? A la llum de les paraules de Jesús, sense mai oblidar l'amor de Déu per 

tota la humanitat i el fet que tots nosaltres som pecadors, ¿amb quanta fermesa i fidelitat hauríem 

d'assumir una postura pel que fa als principis bíblics de el matrimoni?
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LA CREACIÓ, LA CAIGUDA I LA CREU

La Bíblia presenta un vincle ininterromput entre la Creació perfecta, la Caiguda, el Messies 

promès i la Redempció final. Aquests grans esdeveniments es converteixen en la base de el tema 

de la història de la salvació per a la raça humana.

Llegeix Gènesi 01:31; 02:15 a l'17; i 3: 1 a l'7. Què va passar amb la Creació perfecta de Déu?

Déu va declarar que la seva Creació era "bon [a] en gran manera" (Gn. 01:31). "Ara la 

Creació estava completa. [...] L'Edén floria sobre la Terra. Adam i Eva tenien lliure accés a l'arbre 

de la vida. Cap màcula de pecat o ombra de mort desfigurava la bella Creació "( PP 28). Déu els de la vida. Cap màcula de pecat o ombra de mort desfigurava la bella Creació "( PP 28). Déu els de la vida. Cap màcula de pecat o ombra de mort desfigurava la bella Creació "( PP 28). Déu els 

havia advertit a Adam i Eva que si menjaven de l'arbre prohibit indubtablement moririen (Gn. 2: 

15-17). La serp va iniciar el seu discurs amb un interrogant i després va contradir totalment el que 

Déu havia dit: "No morireu" (Gn. 3: 4). Satanàs li va prometre a Eva grans coneixements i que 

seria com Déu. Òbviament, ella li va creure.

Com confirma Pau la declaració de Déu de Gènesi 02:15 a l'17? Llegeix Romans 05:12 i 

06:23. Quina relació guarden aquests ensenyaments amb l'evolució teista?

En les Escriptures, podem veure que els autors bíblics posteriors confirmen les declaracions 

bíbliques anteriors i brinden apreciacions addicionals. En Romans 5 a l'8, Pau escriu sobre el 

pecat i la bellesa de la salvació: "Com el pecat va entrar al món per un home, i pel pecat la mort, 

així la mort va passar a tots els homes, ja que tots van pecar "(Rm. 5:12). Però, una perspectiva 

evolucionista presentaria la mort durant milions d'anys abans de la humanitat. Aquesta idea té 

greus conseqüències per a l'ensenyament bíblica de l'origen de l'pecat, la mort substitutiva de 

Crist a la Creu i el pla de salvació. Si la mort no tingués relació amb el pecat, llavors la paga de 

l'pecat no seria la mort (Rm. 6:23), i Crist no hauria tingut cap raó per morir pels nostres pecats. 

Per tant, la Creació, la Caiguda i la Creu estan inextricablement vinculades. El primer Adam està 

lligat a l'últim Adam (1 Cor. 15:45,

47). Creure en l'Evolució darwiniana, fins i tot si s'inserís algun concepte de Déu en el procés, 

destruiria la base mateixa de l'cristianisme.
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PER ESTUDIAR I meditar:

Llegeix Elena de White, Patriarques i profetes, "La Creació", pp. 23-30; "La setmana literal", Llegeix Elena de White, Patriarques i profetes, "La Creació", pp. 23-30; "La setmana literal", Llegeix Elena de White, Patriarques i profetes, "La Creació", pp. 23-30; "La setmana literal", 

pp. 89-95.

"Hi ha un cúmul d'evidències, basades en consideracions comparatives, literàries, 

lingüístiques i altres, que convergeix en cada nivell i porta a l'única conclusió que la designació yom,lingüístiques i altres, que convergeix en cada nivell i porta a l'única conclusió que la designació yom,

'Dia', d'Gènesi 1, vol dir sistemàticament un dia literal de 24 hores.

"L'autor de Gènesi 1 no podria haver produït formes més abarcadoras i integrals d'expressar 

la idea d'un 'dia' literal que les elegides" (G. 

F. Hasel, "The 'Days' of Creation in Genesis 1: Literal 'Days' or Figurative 'periods / Epochs' of 

Time?", Pp. 30, 31).

"Les ments més excel·lents, si no són guiades per la Paraula de Déu, queden desconcertades 

en els seus intents d'investigar la relació entre la ciència i la Revelació. El Creador i les seves 

obres estan més enllà del seu enteniment; i perquè elles no poden ser explicades per les lleis 

naturals, declaren que la història bíblica no és digna de fe "( TI 8: 269).naturals, declaren que la història bíblica no és digna de fe "( TI 8: 269).naturals, declaren que la història bíblica no és digna de fe "( TI 8: 269).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. Presta atenció a la cita anterior d'Elena de White. Amb quanta1. Presta atenció a la cita anterior d'Elena de White. Amb quanta

freqüència, en l'actualitat, veiem exactament el que ella va escriure, fins i tot entre els 

cristians professos que, davant les afirmacions de la ciència, preferiran automàticament 

aquestes afirmacions per sobre el relat bíblic; el que, com ella va escriure, implicaria que 

la història bíblica "no és digna de fe"?

2. Per què és impossible que algú consideri la Bíblia seriosament 2. Per què és impossible que algú consideri la Bíblia seriosament 

mentre accepta l'Evolució teista? Si coneixes un evolucionista teista que diu ser cristià, 

per què no li demanes que expliqui la Creu a la llum del que Pau va escriure (veure Rom. 

5) sobre el vincle directe entre la caiguda d'Adam, la mort i la Creu de Jesús? Quina 

explicació et dóna?

3. Si la Bíblia és la revelació de Déu, llavors no s'obren els ulls i 3. Si la Bíblia és la revelació de Déu, llavors no s'obren els ulls i 

la fe de l'creient a la realitat més gran segons s'expressa en les Escriptures? Com poden 

dir que els cristians són "de ment tancada" quan en realitat obren la ment a les veritats 

bíbliques revelades per un Déu infinit? De fet, una visió atea i materialista de l'món és 

molt més estreta que la cosmovisió cristiana.

4. Com a creients fidels a la Paraula de Déu, com podem ajudar4. Com a creients fidels a la Paraula de Déu, com podem ajudar

donar als que lluiten amb qüestions d'identitat sexual? Per què no hem de ser els que 

llancen pedres, fins i tot amb persones que, com la dona en adulteri, són culpables de 

pecat?


