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UN MISSATGE QUE VAL LA PENA 

COMPARTIR

Dissabte 12 de setembre

Eclesiastès 00:13, 14; Apocalipsi 14: 6-12.

PER MEMORITZAR:

"Vaig veure volar per enmig de cel un altre àngel, que tenia l'evangeli etern per predicar als 

habitants de la terra, a tota nació, tribu, llengua i poble, dient amb veu forta: Temeu Déu, i doneu-li 

glòria, perquè l'hora del seu judici ha arribat; i adoreu a aquell que va fer el cel i la terra, el mar i 

les fonts de les aigües "(Ap. 14: 6, 7).

La Bíblia s'enfoca en les dues vingudes de Jesús. Va venir una vegada per redimir-nos i 

tornarà per portar-se a casa el que ha comprat a un cost extraordinari i infinit. L'últim llibre de la 

Bíblia, Apocalipsi, va ser escrit especialment per tal de preparar el món per al retorn de Jesús. És 

un missatge urgent per a aquesta generació. A la lliçó d'aquesta setmana, estudiarem la 

rellevància de Apocalipsi per a la societat contemporània, de al segle XXI. Junts descobrirem un 

nou anomenat de Jesús a la seva església de el temps de la fi per compartir aquest missatge dels 

últims dies.

Lliçó 12: Pel 19 de setembre de 2020

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: 2 Pere 1:12, 16-21; Apocalipsi 19: 11-18; 14: 14-20;

La mort expiatòria de Crist va ser universal; és a dir, estava destinada a totes les persones que 
hagin viscut, independentment de quan o on. És una notícia increïblement bona que Jesús, en la 
seva vida, mort i resurrecció, hagi triomfat sobre els principats i potestats de l'infern. L'evangeli té tot 
a veure amb Jesús.
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EL MISSATGE DE LA VERITAT PRESENT DE PEDRO

Al llarg de la història de la salvació, Déu ha enviat regularment un missatge especial a través 

de la Paraula profètica amb la intenció de preparar a les persones. Déu mai no és pres per 

sorpresa (Isa. 46: 9, 10). Ell prepara al seu poble per al futur enviant profetes per revelar el seu 

missatge abans que caigui el judici (Amós 3: 7). En els dies previs a l'Diluvi, Déu va enviar un 

missatge a el món a través de Noè. A Egipte, Déu va aixecar a José per tal que es preparés per a 

la fam durant els set anys d'abundància. Els profetes jueus van advertir als líders israelites de la 

imminent destrucció de Jerusalem per part dels babilonis. El missatge de penediment de Joan 

Baptista va preparar a una nació per a la primera vinguda de Jesús.

Llegeix 2 Pere 1:12. Quina expressió fa servir Pere per descriure el missatge de Déu a la seva 

generació?

Llegeix 2 Pere 1:16 a el 21. Quin era aquest missatge de "veritat present" que proclamaven 

Pere i els deixebles?

El missatge de significat etern per al primer segle va ser que Crist havia vingut. L'amor de 

l'Pare es va revelar a través del sacrifici de Crist a la Creu. Tot i que la "paga de l'pecat és mort", a 

través de Crist la vida eterna ha estat assegurada per a tothom. És decisió nostra si per fe la 

rebrem (Rm. 03:23; 06:23; Efe. 2: 8). Aquest missatge de salvació en Jesús mai estarà 

desactualitzat. És la Veritat Present per a cada generació.

L'últim llibre de la Bíblia, Apocalipsi, presenta Jesús i la seva salvació eterna en el context 

dels últims temps, per tal de preparar un poble per al seu ràpid retorn. Exposa la falsedat de la 

tradició humana i la religiositat egocèntrica. Des del principi fins al final, Apocalipsi revela Jesús i 

la seva obra a favor de la humanitat.

Jesús és el veritable testimoni de el caràcter del seu Pare. Ell és "el sobirà dels reis de la terra". 

Ell és el que "ens va estimar, i ens ha alliberat dels nostres pecats amb la seva sang, i ens va fer reis i 

sacerdots per a Déu, el seu Pare" (vegeu Ap. 1: 1-6). L'Apocalipsi es tracta de Jesús i el seu missatge 

de el temps de la fi amb el propòsit de preparar al seu poble per la seva ràpid retorn.

Quan penses en el llibre de Apocalipsi, què et ve al cap? Els teus pensaments ¿són més sobre les 

bèsties figuratives i els símbols profètics que sobre Jesús? Per què creus que Jesús ens va donar 

les profecies en Apocalipsi? Com revelen els seus plans amorosos per a la humanitat?
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L'ENFOCAMENT EN EL TEMPS DEL CAP DE 

APOCALIPSI

Els evangelis es centren principalment en la primera vinguda de Crist. Expliquen la història del 

seu naixement, la seva vida i el seu ministeri, i la seva mort i la seva resurrecció. Encara que parlen 

de la seva segona vinguda, aquest no és el seu èmfasi principal. No obstant això, l'enfocament 

principal de el llibre de Apocalipsi és el clímax de l'Conflicte, de segles d'antiguitat. Cadascuna de les 

seves principals profecies acaba en el gloriós retorn del nostre Senyor.

Llegiu Apocalipsi 1: 7; 11:15; 14:14 a l'20; i 19:11 a el 18. Quina conclusió similar veus a cadascun 

d'aquests passatges?

Des del primer fins a l'últim capítol de el llibre de Apocalipsi, el clímax de cada profecia és la 

segona vinguda de Jesús. El "Anyell que va ser immolat" (Ap. 5:12) ve de nou com a Rei de reis i 

Senyor de senyors (19:16). Derrotarà a tots els enemics que oprimeixen i persegueixen al seu 

poble (17:14). El lliurarà d'aquest malson de pecat i el portarà a casa, a la glòria. El gran conflicte 

entre el bé i el mal acabarà. La Terra serà feta nova, i els redimits viuran amb el seu Senyor per 

sempre (1-4).

En Apocalipsi 22: 7 (veure també vers. 12, 17 i 20), Jesús diu: "Mira, vinc aviat! Feliços els qui 

les paraules de la profecia d'aquest llibre ". Per tant, l'anomenat final de Jesús a tota la humanitat 

és a que respongui al seu amor, accepti la seva gràcia i segueixi la seva veritat, amb el propòsit 

d'estar a punt per a la seva ràpid retorn. L'Apocalipsi conclou amb la invitació de Jesús: "I l'Esperit 

i l'Esposa diuen: Vine. I el que sent, digui: Vine "(22:17).

Nostre Senyor convida a tots els que busquen la vida eterna a anar a ell. Després convida a 

aquells de nosaltres que hem acceptat el missatge de salvació i estem esperant ansiosament el 

seu retorn per unir-nos a ell i convidar a altres a acceptar el missatge del seu amor. Ens envia a la 

seva missió de compartir el seu missatge per tal de preparar un món per a la seva aviat retorn. No 

hi ha res més gratificant que participar amb Jesús en la seva missió a el món. No hi ha res més 

satisfactori que cooperar amb Crist en el seu pla de salvació dels últims dies.

Que Crist ve aviat? Joan va escriure aquestes paraules fa uns dos mil anys. No obstant això, Que Crist ve aviat? Joan va escriure aquestes paraules fa uns dos mil anys. No obstant això, Que Crist ve aviat? Joan va escriure aquestes paraules fa uns dos mil anys. No obstant això, 

donada la nostra comprensió de l'estat dels morts, ¿per què la se- gona vinguda de Crist, per a 

cada un de nosaltres en la nostra pròpia experiència personal, mai està a més d'un instant després 

de la nostra mort? Com ens ajuda aquest fet a comprendre com de ràpidament, de fet, Crist ve?
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L'epicentre d'Apocalipsi és el capítol 14. Aquest capítol és molt important per al poble de Déu 

que viu en els últims dies de la història humana. Desplega el missatge de Déu a la humanitat en el 

temps de la fi. Aquest missatge de el temps de la fi és crucial per al poble de Déu i per a tota la 

humanitat.

Llegeix Apocalipsi 14:14 a el 20. Què simbolisme s'usa aquí per a representar el retorn del 

nostre Senyor?

El simbolisme de la collita es fa servir en tota la Bíblia per descriure el retorn de Crist (Mat. 

13: 37-43; Mar. 04:29). En Apocalipsi 14, la collita de gra madur representa la redempció dels 

justos, i la collita de raïms madurs representa la destrucció dels impius. Apocalipsi 14: 6 a l'12 

conté un missatge urgent de el temps de la fi a fi de preparar homes i dones per a la collita final de 

la Terra.

Llegeix Apocalipsi 14: 6 i 7. Quina és l'essència de l'missatge que es troba en aquests 

dos versets? Com ens ajuden a entendre qui som com adventistes de el setè dia?

El missatge del primer àngel en Apocalipsi 14 atrau la generació de segle XXI que anhela un 

propòsit per a la seva vida. Presenta l'evangeli de la gràcia de Déu, que proporciona perdó per a 

tothom. Ens neta de la culpa d'el pecat i ens ha concedit de ser vencedors. Aquest missatge 

proporciona la base de tota autoestima en el fet que Crist ens va crear i ens va redimir. Assenyala 

que un dia tota injustícia arribarà a la seva fi en el Judici Final de Déu. És una notícia 

increïblement bona, perquè revela que la injustícia no durarà per sempre.

"En un sentit molt especial, els adventistes de el setè dia han estat col·locats en el món com 

sentinelles i transmissors de llum. A ells ha estat confiada la tasca de dirigir l'última amonestació a 

un món que mor. La Paraula de Déu projecta sobre ells una llum meravellosa. Una obra de la major 

importància els ha estat confiada: proclamar els missatges de el primer, segon i tercer àngels. Cap 

altra obra pot ser comparada amb aquesta i res ha de desviar la nostra atenció d'ella "( Ev 122, 123). altra obra pot ser comparada amb aquesta i res ha de desviar la nostra atenció d'ella "( Ev 122, 123). altra obra pot ser comparada amb aquesta i res ha de desviar la nostra atenció d'ella "( Ev 122, 123). 

Com església, però encara més important, com a individus, ¿de quina manera podem prendre 

seriosament aquestes paraules?

EL MISSATGE PER AL TEMPS FINAL DE 
L’APOCALIPSI
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ENTENDRE MÉS PLENAMENT EL MISSATGE DE DÉU

El missatge de el temps de la fi de Apocalipsi presenta Jesús en la plenitud de la seva gràcia 

salvadora per a tota la humanitat (Ap. 14: 6). És una crida sincer a "témer" o reverenciar Déu en 

tot el que fem: respectar els seus manaments i obeir la seva llei a la llum de el Judici de Déu (14: 

7). "Témer a Déu" està relacionat amb com pensem. És una crida a viure per agradar a Déu i 

posar-primer en tots els nostres pensaments. És una actitud d'obediència que ens porta a viure 

vides piadoses (Prov. 3: 7; Ac. 09:31; 1 Pe. 2:17). Aquest missatge també ens convida a "donar 

glòria" a Déu. Donar glòria a Déu està lligat amb el que fem en cada aspecte de la nostra vida.

Llegeix Eclesiastès 00:13 i 14; i 1 Corintis 06:19 i 20. Com ens ajuden aquests versicles 

a comprendre el que significa tant témer a Déu com glorifi--lo?

En una era d'irresponsabilitat moral, quan milions de persones senten que no són 

responsables davant ningú més que si mateixes, aquest missatge de l'hora de l'Judici ens recorda 

que som responsables de les nostres accions. Hi ha una correspondència entre una actitud de 

reverència a Déu, l'obediència a Déu i el Judici. L'obediència és el fruit d'una relació salvadora 

amb Jesús. Només la seva justícia és prou bona com per passar el Judici, i en la seva justícia 

estem segurs. A través del seu justícia vivim per glorificar el seu nom en tot el que fem.

Llegeix Apocalipsi 14: 7; 04:11; Gènesi 2: 1 a el 3; i Èxode 20: 8 a l'11 Quina és la base de tota 

veritable adoració a Déu i com reflecteix el dissabte aquesta comprensió?

Satanàs ha atacat el dissabte perquè sap que és el cor de l'adoració. Exalta a Crist com el 

Creador i fa una crida a tots els homes i les dones de tot arreu per adorar "a aquell que va fer el 

cel i la terra" (Ap. 14: 7). Parla amb rellevància en l'era de l'Evolucionisme. Ens crida a adorar el 

Jesús que ens va crear i que ens dóna un sentit del nostre veritable valor en ell.

Pensa en l'important que és el dissabte com un recordatori de Déu com el nostre Creador i, per 

tant, únic digne de la nostra adoració. Després de tot, ¿quina altra ensenyament pot ser tan 

important que el fet que Déu

ordena que separem un setè de la nostra vida cada setmana per ajudar-nos a recordar-lo com el ordena que separem un setè de la nostra vida cada setmana per ajudar-nos a recordar-lo com el 

nostre Creador?
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L'ANOMENAT FINAL DE DÉU

Llegeix Apocalipsi 14: 8; 17: 3 a el 6; i 18: 1 a l'4. Què aprenem d'aquests veure- sículs sobre la 

Babilònia espiritual?

En el llibre de Apocalipsi, el terme "Babilònia" representa un fals sistema de religió basat en 

obres humanes, tradicions elaborades per l'home i falses doctrines. Exalta els éssers humans i la 

seva justícia pròpia per sobre Jesús i la seva vida sense pecat. Col·loca els manaments dels 

mestres religiosos humans per sobre dels manaments de Déu. Babilònia era el centre de la 

idolatria, l'adoració a el Sol i la falsa ensenyament de la immortalitat de l'ànima. Aquest fals 

sistema religiós ha integrat subtilment moltes de les pràctiques religioses de l'antiga Babilònia en 

el seu culte. El missatge de Déu per als últims dies del nostre planeta moribund és el missatge de 

Jesús i la seva justícia. Fa ressò a l'anomenat de el Cel: "Ha caigut, ha caigut la gran Babilònia 

[...]. Sortiu d'ella, poble meu "(Ap. 18: 2, 4). Déu ha aixecat l'Església Adventista de l'Setè Dia per 

exaltar el missatge de Crist en tota la seva plenitud. Exaltar Jesús és exaltar tot el que va 

ensenyar. És proclamar a aquell que és "el camí, la veritat i la vida" (Joan 14: 6). És exposar els 

errors de Babilònia en contrast amb les veritats de Jesús.

Llegeix Apocalipsi 14: 7 i 9 a l'11 Quins objectes de culte contrastants es destaquen en 

aquests versicles?

Apocalipsi 14 descriu dos actes diferents d'adoració: l'adoració a l'Creador i l'adoració a la 

bèstia. Aquests dos actes d'adoració se centren en el dia d'adoració de Déu, el veritable dissabte, 

o un dissabte substitut o fals. Dissabte representa el descans, la seguretat i la certesa que tenim 

en Crist el nostre Creador, Redemptor i Rei, que ve. El dia fals de repòs representa un substitut 

humà i fals basat en el raonament humà i els decrets creats per l'home.

Llegeix Apocalipsi 14:12. Què ensenya aquest text, especialment en el context del que va venir 

abans? Com es revelen la Llei i la gràcia en aquest text, i què hauria d'ensenyar això sobre com la 

Llei i la gràcia són dos aspectes inseparables de l'evangeli?
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"Déu ha cridat a la seva església en aquest temps, com va cridar a l'antic Israel, perquè es 

destaqui com a llum a la Terra. Per mitjà de la poderosa destral de la veritat -els missatges dels 

àngels primer, segon i tercer-, l'ha separat de les esglésies i de l'món per col·locar-la en sagrada 

proximitat a si mateix. L'ha fet dipositària de la seva Llei, i li ha confiat les grans veritats de la 

profecia per a aquest temps. Com els sants oracles confiats a l'antic Israel, són un sagrat comesa 

que ha de ser comunicat a l'món.

"Els tres àngels de Apocalipsi 14 representen als que accepten la llum dels missatges de Déu 

i surten, com a agents seus, per pregonar les amonestacions per tota l'amplada i la longitud de la 

Terra. Crist declara als que el segueixen: 'Sou la llum de l'món' (Mat. 05:14). A tota ànima que 

accepta Jesús, la creu de l'Calvari diu: 'Aquest és el valor d'una ànima. "Aneu per tot el món; 

prediqueu l'evangeli a tota criatura " '(Mar. 16:15). No s'ha de permetre que res destorbi aquesta 

obra. És una obra molt important per a aquest temps; i ha de ser tan abraçadora com l'eternitat. 

L'amor que Jesús va manifestar per les ànimes dels homes en el sacrifici que va fer per la seva 

redempció impulsarà a tots els que ho segueixin.

"Crist accepta amb goig els serveis de qualsevol ésser humà que es lliura a ell. Associa 

l'humà amb el diví, amb la finalitat de comunicar a el món els misteris de l'amor encarnat. Sigui 

aquest amor l'objecte de les vostres converses, de les vostres oracions i dels vostres cants; 

omplin el món amb el missatge de la seva veritat i portin aquest missatge cap a les regions 

llunyanes "( CI 86, 87).llunyanes "( CI 86, 87).llunyanes "( CI 86, 87).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. Com identifiquen els missatges dels tres àngels de Apocalipsi 1. Com identifiquen els missatges dels tres àngels de Apocalipsi 

14 l'essència de l'Església Adventista de l'Setè Dia?

2. Pensa en el dissabte i la importància del que representa. com2. Pensa en el dissabte i la importància del que representa. com

vam veure aquesta setmana, el missatge que conté és tan important que Déu ordena que 

separem una setena part de la nostra vida per recordar-lo com el nostre Creador i el 

nostre Redemptor. A més, a diferència d'un muntanya sagrada o una ciutat santa, no 

hem de anar a dissabte per poder adorar. Cada setmana, a aproximadament 1.700 hem de anar a dissabte per poder adorar. Cada setmana, a aproximadament 1.700 hem de anar a dissabte per poder adorar. Cada setmana, a aproximadament 1.700 

quilòmetres per hora (a el menys, prop de l'Equador), ens arriba el dissabte. Com ens 

ajuda aquesta veritat a comprendre la importància d'aquest dia ia quina apunta?

3. Com podem explicar la idea de la caiguda de Babilònia o el con-3. Com podem explicar la idea de la caiguda de Babilònia o el con-

concepte de la marca de la bèstia de la manera més atractiva? És a dir, com podem 

presentar aquestes veritats de la manera menys ofensiva possible, recordant que, 

malgrat els esforços, algunes persones es ofendran igual?

PER ESTUDIAR I MEDITAR:


