
Dissabte 26 de setembre

1: 3-11; 2: 1-17; Hebreus 13: 7, 17, 24.

PER MEMORITZAR:

"El sistema d'educació instituït a el principi de l'món havia de ser un model per a l'home en 

tots els temps. Com una il·lustració dels seus principis, es establecióuna escuelamodelo en el 

Edèn, la llar denuestros primers pares. El jardí de l'Edèn era l'aula; la natura, el llibre de text; el 

Creador mateix era el Mestre; i els pares de la família humana, els alumnes "( Ed 20).

El Senyor va ser el fundador, director i mestre d'aquesta primera escola. Però, com sabem, 

Adam i Eva finalment van triar a un altre mestre i van aprendre les lliçons equivocades. Què va 

succeir, per quéyquépodemos aprendre en l'actualitat d'aquest primer relat de l'educació?
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Lliçó 1: Pel 3 d'octubre de 2020

L'EDUCACIÓ AL JARDÍ 
DE L’EDEN

"Heus aquí que Déu és excels en el seu poder; Qui mestre com ell? " (Job 36:22).

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Gènesi 2: 7-23; 3: 1-6; 2 Pere

                

            

           

            

   

                 

               

               

              

    

La majoria dels estudiants de la Bíblia coneixen la història de Gènesi 1 a l'3. La trama sembla 
seguir una sèrie lògica d'esdeveniments. Déu crea. Déu instrueix Adam i Eva. Adam i Eva 
pequen. Adam i Eva són bandejats de l'Edèn. No obstant això, una anàlisi més detallada dels 
primers capítols de l'Gènesi, especialment a través de la lent de l'educació, revelarà idees 
sobre l'elenc, l'escenari i la història.



Lliçó 1 | Diumenge 27 de setembre

LA PRIMERA ESCOLA

Tot i que no se'ns ocorre pensar en un jardí com una aula, això té molt sentit, especialment si 

és un jardí com l'Edèn, ple de les riqueses intactes de la Creació de Déu. És difícil imaginar, des 

de la nostra perspectiva actual, quant van haver d'haver après aquests éssers no caiguts, en 

unmundo no caigut, instruïts directament pel seu Creador, en aquesta "aula".

Déu va fer a l'home ia la dona a imatge i els va donar una llar i un treball profitós. Si 

considerem la dinàmica entre docent i alumne, aquesta és una relació ideal. Déu coneixia les 

habilitats d'Adam perquè l'havia creat. Podia ensenyar-li a Adam, sabent que Adam podria assolir 

tot el seu potencial.

Déu li va donar una responsabilitat a l'home, però també volia que fos feliç. I potser part dels 

recursos perquè fos feliç hagi estat donar-li responsabilitats. Al capdavall, qui no se sent satisfet o 

feliç quan se li donen responsabilitats i després les compleix fidelment? Déu coneixia el cor 

d'Adam i el que necessitaria per prosperar, per la qual cosa li va donar a Adam la tasca de tenir 

cura del jardí. "Va prendre, doncs, el Senyor Déu a l'home, i el va posar a l'hort de l'Edèn, perquè 

el llaurés i el guardés" (Gn. 2:15). Als que només coneixem unmundo de pecat ymuerte, se'ns fa 

difícil imaginar el que va haver d'haver implicat el treball i les lliçons que, sensdubte alguna, 

Adánaprendiómientras treballava i tenia cura del jardí, que a més era la seva llar.

Déu tambiénsabíaqueel hombrenecesitaba tenerunaestrecha relació amb ell, per la qual 

cosa creóun espai íntim al Edéndentro dels límits de jardí. Tot això testifica el propòsit de Déu en 

la Creació i el seu amor per la humanitat. Novament, la gran distància que ens separa de l'Edèn 

ens dificulta imaginar com va haver d'haver estat, encara que és divertit fer l'intent, oi?

Encara estem molt lluny de l'Edèn, encara podem aprendre lliçons de la natura. Quines són 

algunes d'aquestes lliçons i com podem beneficiar-nos d'elles a l'interpretar-les a través de la 

lent de les Escriptures?
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 Llegeix Gènesi 2: 7 al 23. Què notes sobre el propòsit de Déu al crear, col·locar i emprar a 
Adán?

 A Gènesi 2:19 a el 23, Déu crea animals de companyia per Adam, i també crea a Eva com a 
esposa d'Adam. Déu sabia que Adam necessitava la companyia i l'ajuda d'algú semblant a ell. 
Per això, va crear a la dona.



Dilluns 28 de setembre | lliçó 1

INTROMISSIÓ

7

 Una de les grans alegries per a molts mestres és armar les seves aules: penjar 
tablerosdeanuncios, organizarútiles escolaresydisponer lasaulasde lamaneramás recomanable. 
Al analitzar la visió de Déu per a l'aula que era el Jardí de l'Edèn, veiem la cura que va tenir al 
preparar un ambient d’aprenentatge per Adan i Eva. Desitjava que la bellesa els envoltés. Podem 
imaginar que cada flor, ocell, animal i arbre oferia una oportunitat perquè Adam i Eva 
aprenguessin més sobre el seu món i sobre el seu Creador.

 No obstant això, hi ha un canvi brusc de Gènesi 2 a Gènesi 3. Hem fet un inventari de tot el 
bo que Déu va crear amb intenció divina. Però al Gènesi 3: 1 també ens adonem de la provisió 
que Déu va fer per al lliure albir. La presència de la serp "astuta, més que tots els animals de 
camp" implicaunalejamientodel lenguajeutilizado fins ara. Paraules com "bo en granmanera", "no 
s'avergonyien" i "deliciós" són expressions utilitzades per descriure la Creació de Déu en els 
capítols anteriors. No obstant això, ara, amb la serp, el to canvia. Tot d'una, s'introdueix un 
element negatiu en el que, fins a aquest llavors, tot era perfecció.

 En contrast, Gènesi presenta a Déu com lo oposat a la "astúcia". Déu és essencialment clar 
sobre les seves expectatives de la parella al Jardí. Sabem, pel mandat de Déu a Gènesi 2:16 i 
17, que ell va establir una norma fonamental que ells havien d'obeir, que era no menjar de l'arbre 
prohibit.

 Hi ha una cosa que es destaca en aquesta història, i és que Adam i Eva van ser creats com 
a éssers morals lliures, éssers que podien triar entre l'obediència i la desobediència. Per tant, des 
del mateix començament, fins i tot en un món no caigut, podem veure la realitat del lliure albir 
humà.

 Al Gènesi 3: 1 a el 6, analitza les descripcions que va utilitzar la serp i que Eva després va 
repetir. Què observes en la informació que la serp li ofereix a Eva? Què t'adones en la forma en 
què Eva va començar a considerar l'arbre del coneixement del bé i del mal?

 A Gènesi 2:17, el Senyor li va dir a Adan que si menjava de l’arbre "certament moriria”. Quan 
Eva, a Gènesi 3: 3, va repetir el mandat, no ho va expressar amb tanta força, ometent la paraula 
"certament". A Gènesi 3: 4, la serp torna a utilitzar la paraula en total contradicció amb el que Déu 
havia dit. Sembla que, tot i que Déu li va ensenyar a Eva al Jardí, ella va no es va prendre tan 
seriosament com hauria, com podem veure pel mateix llenguatge que va usar.



Lliçó 1 | Dimarts 29 de setembre

PASSAR PER ALT EL MISSATGE

Com vam veure ahir, tot i el clar mandat de Déu, Eva, fins i tot amb les seves pròpies 

paraules, va començar a diluir el que se li havia ensenyat.
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 Encara que no va malinterpretar el que el Senyor li va dir, òbivament va comen+ar a no 
prendre-s’ho tan en sèrio. És difícil exagerar les conseqüències de les seves accions.
 Per tant, quan Eva es va trobar amb la serp, ella li va repetir (encara que no exactament) a 
la serp el que Déu havia dit sobre els arbres de jardí (Gn. 3: 2, 3). Per descomptat, aquest 
missatge no era una cosa nova per a la serp. La serp estava familiaritzada amb la ordre i, per 
tant, estava ben preparada per tergiversar, aprofitant la innocència d'Eva.

 Analitza Gènesi 3: 4 al 6. A més de negar exactament el que Déu havia dit, què més va 
dir la serp que, òbviament, va funcioanr amb Eva? De quins principis es va aprofitar?

                   
              

               
                   

                
             

 Quan la serp li va dir que part del missatge era incorrecte, Eva podria haver anat a parlar 
amb Déu. Aquesta és bellesa de la educació a l’Edèn: l'accés que els estudiants tenien al seu 
poderós Mestre segurament transcendia tot el que ara podem imaginar a la Terra. No obstant 
això, en lloc de fugir, en lloc de buscar ajuda divina, Eva va acceptar el missatge de la serp. 
Perquè Eva acceptés la modificació del missatge per part de la serp, calia que ella comencés 
a albergar alguns dubtes sobre Déu i el que aquest els havia dit.

 Mentrestant, Adan es posa en un situació difícil. “Adan comprèn que la seva companya havia 
transgredit el mandat de Déu, menyspreat l'única prohibició que els havia estat posada com una 
prova de la seva fidelitat i amor. Es va deslligar una terrible lluita en la seva ment. Va lamentar 
haver deixat a Eva separar-se del seu costat. Però ara l'error estava comès; havia de separar-se 
d'ella, la companyia de la qual havia estat el seu goig. Com podia fer això? " ( PP 39). 
Malauradament, encara que sabia diferenciar el bé del mal, també va triar incorrectament.

Pensa en aquesta ironia enganyosa: la serp va dir que si menjaven de l'arbre serien "com Déu" (Gn. 3: 5). 
Però Gènesi 1:27, No va dir que ja eren com Déu? Què pot ensenyar-nos això sobre com de fàcilment podem 
ser enganyats i per què la fe i l'obediència són la nostra única protecció, tot i que hàgim rebut la millor 
educació, com en el cas d'Adam i Eva?



Dimecres 30 de setembre | lliçó 1

RECUPERAR EL PERDUT

A través de Jesús, vam rebre "totes les coses que pertanyen a la vida ia la pietat" (2 Pe. 1: 

3). Quina promesa! Quines podrien ser algunes d'aquestes coses? Bé, Pedro ens dóna una llista: 

fe, virtut, coneixement, domini propi, paciència, i altres. Fixa't també que el coneixement és una 

de les coses que esmenta Pere. Aquesta idea, per descomptat, dóna lloc a la noció d'educació. 

La veritable educació conduirà a el veritable coneixement, el coneixement de Crist, i per tant no 

només ens volveremosmás semblants a ell, sinó també podrem compartir el que coneixem d'ell 

amb els altres.

Pensa per un moment en el fet que l'arbre prohibit era l'arbre del " coneixement de el bé i de 

mal ". Què hauria de denotar això? Per què no tot coneixement és bo? Com reconèixer la 

diferència entre el coneixement bo i el dolent?

9

 Quan Adam i Eva van decidir obeir el missatge de la serp, van patir, entremuchas altres 
conseqüències, el desterrament de l'aula de Déu. Pensa en el que Adan i Eva van pedre a causa 
del seu pecat. Quan entenem la seva caiguda, podem comprendre millor el propòsit de l'educació 
per a nosaltres en l'actualitat. Tot i el desterrament, la vida a un món imperfecte va marcar el 
començament d'un nou propòsit per a l'educació.

 Si la educació abans de la Caiguda va ser la manera que Déu va utilitzar perquè Adam i 
Eva es familiaritzessin amb ell i donar a conèixer el seu caràcter, la seva bondat i el seu amor, 
després de l'exili, l'obra de l'educació ha de ser tornar a familiaritzar la humanitat amb aquestes 
coses i recrear la imatge de Déu en nosaltres. Els fills de Déu encara poden arribar a conèixer a 
Déu, la seva bondat i el seu amor malgrat estar físicament separats de la seva presència. 
Mitjançant la oració, el servei i l’estudi de la seva Paraula, podem acostar-nos al nostre Déu 
com ho van fer Adam i Eva a l'Edèn.

 El millor és que, gràcies a Jesús i al pla de redempció, no tot està perdut. Tenim esperança 
de salvació i de restauració. I bona part de l'educació cristiana hauria de ser guiar els alumnes 
cap a Jesús, al que ell va fer per nosaltres ia la restauració que ofereix.

 Llegeix 2 Pere 1: 3 al 11 Aquests versicles són un estímul per poder recuperar molt 
del que va perdre la humanitat al abandonar l’Edèn. Què diu Pere que hem de fer per 
restaurar la imatge de Déu a la nostra vida?



Lliçó 1 | Dijous 1 d'octubre

Les paraules encoratjadores de 2 Pere 1 contrasten amb l'advertència alliçonadora de 2 Pere 

2.

Tot i que no podríem dir que Adam i Eva van menysprear l'autoritat, en definitiva van decidir 

desobeir aquesta autoritat. I el que va fer que la seva transgressió fos tan greu és que la van 

cometre en resposta a una contradicció flagrant del que aquesta autoritat, Déu mateix, els havia 

dit pel seu propi bé.

Considera amb més deteniment aquesta qüestió de l'autoritat no només a l'església oa la família, sinó 

també en la vida en general. Per què és tan important l'autoritat, tant el seu exercici adequat com la 

submissió adequada a ella? Porta els teus respostes a la classe el dissabte.
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ELS QUI MENYSPREEN L'AUTORITAT

 A alguns els cal l'expressió "estudiants innats" a l'aula. Gairebé no necessiten estudiar per 
obtenir excel·lents qualificacions. Assimilen el material amb facilitat. Parecieraque el coneixement 
se'ls "pega". No obstant, 2 Pere 1 i 2 posen de manifest que la nostra educació en Crist és una 
experiència d’igualtat d’oportunnitats pels que es dediquen a l’estudi.

 Llegeix 2 Pere 2: 1 al 17. Quines paraules poderoses i condenatòries formula? Al mateix 
temps, enmig d’aquesta advertència i condenació, Quina gran esperança se'ns promet?

               
              

               
            
          

           
              

            

 Observa el que Pereescriu al verset 10 sobre els que desprecien l'autoritat. Quina 
amonestació forta també per a la realitat actual. Com cos de l'església, hem de treballar sobre la 
premissa de certs nivells d'autoritat (veure Heb. 13: 7, 17, 24), i som cridats a sotmetre'ns a ells i 
obeir, al menys en la mesura que siguin fidels a el Senyor .

 No obstant això, enmig d'aquesta dura condemnació, Pedro ofereix (en el vers. 9) un 
contrapunt. Diu que, Encara que Déu és poderós per expulsar els que eligieronel engany, "sap 
el Senyor lliurar de tentacióna dels piadosos". És possible que part de la nostra educació 
cristiana consisteixi no només en evitar la temptació, sinó tambiénen conèixer lasmuchas formes 
enqueDios pot alliberar-nos d'ella i cómopuede ajudar-nos a protegir-nos de qui
"introduciránencubiertamenteherejías destructores" (2Ped. 2: 1)? -A més, atès que es condemna 
tant el menyspreu a l'autoritat, la nostra educació cristiana ¿no hauria també consistir en 
descobrir la forma correcta de comprendre, sotmetre'ns yobedecer anuestros "dirigents" (He. 13: 
7)?



Divendres 2 d'octubre | lliçó 1

PREGUNTES PER DIALOGAR:
1. Si Déu originalment va tenir la intenció que escola / treball fos una oportunitat perquè els 

éssers humans ho trobessin a ell ia la seva Creació, seguim conservant la intenció de 

Déu en el nostre treball avui? Com podem conèixer millor a Déu a través del nostre 

treball (pagament, educació, voluntariat, ministeri, etc.)?

Quan trobem l'astúcia de Satanàs al Jardí de l'Edèn, és fàcil frustrar-per la nostra 

debilitat humana. Adam i Eva sabien que Déu era a prop i, no obstant això, van acceptar 

la veritat a mitges de la serp. Els que estem allunyats d'aquesta proximitat física tan 

estreta amb Déu com podem encara trobar poder en ell perquè ens ajudi a vèncer la 

temptació?

Analitzin la qüestió de l'autoritat i per què és tan important obeir-la. Què passa quan les 

línies d'autoritat es tornen borroses? Com es pot abusar de l'autoritat i com responem 

quan és així?

2.

3.
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PER ESTUDIAR:

                  
               

               
                    
             

           
            

            
            

           
                 

          
              

              
                    

            
            

  

                  
               

               
                    
               

                 
                 

                 
                  
                 

                   
                  

                   
                  

                     
              

                  
    

 "La santa parella era no només fills sota la cura paternal de Déu, sinó també estudiants que 
rebien instrucció de part del Creador omniscient. Eranvisitados per àngels, i es gaudien a la 
comunióndirecta amb el seu creador, sense cap vel enfosquidor pel mig. Estaven plens del vigor 
que procedia de l'arbre de la vida, i el seu poder intel·lectual era tot just una mica menor que el 
dels àngels. Els misteris de l'Univers visible - 'les meravelles de la Perfecte en saviesa' [Job
37:16] - els subministraven una font inesgotable d'instrucció i plaer. Les lleis i els processos de la 
naturalesa, que han estat objecte de l'estudi dels homes durant sis mil anys, van ser posats a 
l'abast de la seva ment per l'infinit Forjador i Sustentador de tot. S'entretenien amb les fulles, les 
flors i els arbres, collint en cada un d'ells els secrets de la seva vida. Adam estava familiaritzat 
amb tota criatura vivent, des del poderós Leviatan que juga entre les aigües fins al més diminut 
insecte que sura en el raig de sol. A cadascun els havia donat nom, i coneixia la seva naturalesa 
i els seus hàbits. La glòria de Déu en el cel, els innombrables mons en els seus ordenats 
moviments, 'les diferències dels núvols' [Job 37:16], losmisterios de la llum i del so, de la nit i el 
dia, tot estava obert a l'estudi dels nostres primers pares. El nom de Déu estava escrit en cada 
full de bosc opiedra de lamontaña, en cada brillant estrella, a la terra, en l'aire i en el cel. L'ordre i 
l'harmonia de la Creació els parlava d'una saviesa i un poder infinits. Contínuament descobrien 
una cosa nova que omplia el seu cor del més profund amor i els arrencava noves expressions de 
gratitud "( PP 32, 33).


