
Isaïes Comença la lliçó de l’escola Sabbath Guia d’estudi bíblic - 1r trimestre del 2021

LLIÇÓ 4

El camí dur

TARDA DE DISSABTE

Llegiu per a l’estudi d’aquesta setmana: Isa. 7: 14-16 , Isa. 7: 17-25 , Isa. 8: 1-10 , Isa. 8: 11-
15 , Isa. 8: 16-22 .

Text de la memòria: "Esperaré el Senyor, que amaga la cara de la casa de Jacob; i espero en Ell
... ( Isaïes 8:17, NKJV ) .

En un edifici en flames a Harlem, a Nova York, una noia cega estava posada a la finestra del quart pis. Els
bombers s’havien desesperat. No podien encaixar el camió escala entre els edificis i no podien aconseguir que
saltés a una xarxa que, per descomptat, ella no podia veure.

â € ”Finalment, el seu pare va arribar i va cridar per la banya de toro que hi havia una xarxa i que saltaria
al seu comandament. La noia va saltar i estava tan relaxada que no es va trencar cap os ni tan sols va forçar
un múscul a la caiguda de quatre pisos. Com que confiava completament en el seu pare, quan va escoltar la
veu del seu pare va fer el que ell deia que era millor. - Editat per Michael P. Green, 1500 Il·lustracions per a
la predicació bíblica, pàg. 135.

De la mateixa manera, Déu va proporcionar proves poderoses que volia el millor per als seus fills, però van
rebutjar la manera fluïda que els va presentar per primera vegada; així, va haver de parlar-los amb un rugit i
una inundació.

Quines lliçons podem aprendre avui dels seus errors?

Estudieu la lliçó d’aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte, 23 de gener.

DIUMENGE Â † ¥        

Profecia complerta (Isa. 7: 14-16)
A Isaïes 7: 14-16 , Emanuel és un signe relacionat amb el dilema específic d’Ahaz: Abans que el nen

Emanuel tingués l’edat necessària per decidir entre diferents tipus d’aliments, “la terra davant la qual els
dos reis temeu desertat ?? ( Isa. 7:16 , NRSV) . Es refereix a la terra i als reis de Síria i del nord
d'Israel (vegeu Isa. 7: 1, 2 , 4-9 ) i reitera la promesa de Déu que el seu poder aviat s'extingirà.
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Per què Isaïes esmenta "mató i mel"? (NRSV) que hauria de menjar el noi? És un. 7:15 .

Els cultius i camps de Judà serien destruïts pels assiris ( Isaïes 7: 23-25 ) . Per tant, la gent, inclòs
l’Immanuel de l’Antic Testament, fos qui fos ( Isa. 7:14 , 15 ) , es veuria obligat a tornar a la dieta dels
nòmades ( Isa. 7:21 , 22 ) . Però, tot i que serien pobres, en tindrien prou per sobreviure.

Quan es va complir la profecia sobre Síria i el nord d’Israel? 2 Reis 15:29 , 30 ; 2 Reis 16: 7-9 ; 1
Cron. 5: 6 , 26 .

Aquesta profecia d'Isaïes es va donar cap al 734 aC. En resposta al suborn d'Ahaz, Tiglath-pileser III va fer el
que probablement hauria fet de totes maneres: va destruir la coalició del nord, va conquerir les regions de
Galilea i Transjordània del nord d'Israel, va deportar algunes de les població, i va convertir els territoris en
províncies assíries (734-733 aC). La resta d'Israel es va salvar quan Osea, després d'assassinar el rei Pekah, es
va rendir i va pagar tribut. El 733 i 732 aC Tiglath-pileser va conquerir Damasc, la capital de Síria. Després va
convertir Síria en províncies assíries. Així doncs, el 732, al cap d’uns dos anys de la predicció d’Isaïa, Síria i
Israel havien estat derrotats de manera concloent, i tot s’havia acabat per als dos reis que havien amenaçat
Ahaz.

Poc després que Salmanàser V substituís Tiglath-pileser III el 727 aC, el rei Hosea d'Israel es va suïcidar
polític rebel·lant-se contra Assíria. Els assiris van prendre la capital de Samaria el 722 aC i van deportar
milers d’israelites a Mesopotàmia i Mitjans de Comunicació, on finalment van ser absorbits per les poblacions
locals i van perdre la seva identitat (vegeu Isa. 7: 8 - en un termini de 65 anys Efraïm no fins i tot ser un
poble) . Déu havia predit el que passaria amb els enemics de Judà, però el seu punt a Acaz era que això
passaria de totes maneres, sense necessitat de confiar en Assíria.

Penseu que si vivíeu al regne del nord mentre tot això passava, què fàcil seria perdre la fe. Què
podem fer, ara, avui per aprendre a mantenir intacta la nostra fe, de manera que, quan arribin
les calamitats de demà, puguem mantenir-nos ferms? Vegeu 1 mascota. 1: 13-25 .

DILLUNS Â † ¥        

Conseqüències previstes (Isa. 7: 17-25)
Llegiu els versos anteriors. Què diu el Senyor que passarà amb la terra? Per què no ens ha
d’estranyar aquest resultat?

"Es va enviar una invitació a Israel per equivocar-se perquè tornés a la seva fidelitat a Jehovà. Les súpliques
dels profetes eren tendres; i mentre es posaven davant del poble, exhortant sincerament al penediment i a la
reforma, les seves paraules van donar els seus fruits a la glòria de Déu. â € ”Ellen G. White, Profetes i reis ,
p. 325 .

Per tant, per a Acaz, l’home de la por més que de la fe, la bona notícia de Déu va ser que Síria i Israel
serien eliminats. La mala notícia va ser que Assíria, l'aliat i el "amic" ?? havia escollit ajudar-lo, resultaria ser
un enemic molt més perillós del que havien estat Síria i Israel. En rebutjar l’alliberament que Déu va oferir
lliurement, es va garantir a Ahaz la derrota. Si Ahaz pensés que ara el seu món s’estava desfent, les coses
empitjorarien.

"És millor refugiar-se en el Senyor que confiar en els prínceps"? ( Sal. 118: 9 , NRSV) . Com podia confiar
Ahaz que Tiglath-pileser III es conformaria amb portar els països al nord i respectaria Judà? Els escrits assiris,
com ara els propis anals dels reis assiris, testimonien que el seu desig de poder era insaciable.

Llegiu 2 Reis 16: 10-18 i 2 Cròniques 28: 20-25 . Què li passava a Ahaz? Quin principi espiritual
veiem que es desenvolupa aquí? Per què no ens ha de sorprendre la seva acció?
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Segones cròniques 28: 20-23 resumeix poderosament el que va resultar de que Ahaz va demanar ajuda a
Assíria en lloc de confiar en el Senyor.

La nostra tendència natural és confiar en allò que podem veure, sentir, tastar, tocar, les coses
del món. Tot i així, com sabem, les coses del món desapareixen. Mireu 2 Corintis 4:18 . Què ens
diu el text? Com podem aplicar el seu missatge a les nostres pròpies vides? I quina diferència
ens suposarà si ho fem?

DIMARTS Â † ¥        

Què hi ha en un nom? (Isa. 8: 1-10)
T’imagines jugar a un joc de pilota amb el segon noi d’Isaia? Quan poguessis dir "Maher-shalal-hash-baz,

llança'm la pilota!" seria massa tard. Però fins i tot més llarg que el seu nom és el seu significat: â € œswift és
botí, ràpid és presaâ €? o "accelerar el botí, accelerar el saqueig".

El missatge del nom té clarament a veure amb la conquesta ràpida, però qui conquista a qui? És
un. 8: 4 .

Isaïes 8: 1-10 reforça el missatge del capítol 7. Abans que un nen arribés a una determinada etapa, Assíria
prendria els botins de guerra de les capitals de Síria i del nord d'Israel. A més, com que Judà havia rebutjat el
missatge d’assegurança de Déu, representat per les suaus aigües que flueixen del rierol de Shiloah a
Jerusalem, quedaria desbordat pel poderós poder d’Assíria, representat per les inundacions del gran riu
Eufrates.

Com que Acaz es va adreçar a Assíria, els noms dels fills d’Isaïes es referien a Judà, així com al nord
d’Israel: “el canvi és botí, el ràpid és presa”, ?? però "un romanent tornarà". Per què encara hi havia
esperança? Perquè tot i Assíria ompliria la terra € ™ s Immanuelâ ( Isa. 8: 8 ) , que encara tenia la promesa
que â € œGod és a dir amb EUA € ?? ( Isa. 8:10 ) . De fet, el que veiem aquí és un tema que impregna tot el
llibre d’Isaïes, que encara que hi hauria judicis sobre els enemics de Déu a Judà i altres nacions, lliurats en
forma de desastres militars, sofriment i exili, El Senyor estaria amb els fidels supervivents del seu poble i els
retornaria a la seva terra.

Per què Isaïes ens diu que va registrar legalment el nom del nen i que tenia relacions
matrimonials amb la seva dona ("la profetessa" ??)? És un. 8: 1-3 .

El moment d’aquest fill era fonamental per a la seva importància com a signe. Igual que amb el signe
d’Immanuel, des del moment en què va ser concebut i nascut fins al moment en què Assíria va derrotar Síria i
Israel passaria menys temps del que trigaria el noi a arribar a una etapa inicial de desenvolupament, en
aquest cas demanant el seu pare o la seva mare ( Isa. 8: 4 ) . Quan Isaïes va registrar legalment el nom del
noi fins i tot abans de la seva concepció, va convertir el nen i el seu nom en una profecia pública que es
podia posar a prova en esdeveniments posteriors.

Tot i els reiterats errors de la seva professada gent, el Senyor encara estava disposat a salvar-
los. Com podem prendre aquest principi i aplicar-lo a nosaltres mateixos personalment,
especialment quan fracassem i caiem en la nostra pròpia vida espiritual?

DIMECRES Â † ¥        

Res a témer quan temem Déu mateix (Isaïes 8: 11-15)
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En el seu primer discurs inaugural, el president nord-americà Franklin D. Roosevelt va dir a una nació
descoratjada per la Gran Depressió: "L'únic que hem de témer és la por mateixa". â € ”US Capitol,
Washington, DC (4 de març de 1933). El missatge d’Isaia a les persones deprimides és: “No tenim res a témer
quan temem Déu mateix”. ??

Déu va advertir a Isaïes que no temés el que temia el seu poble, sinó que el
temés ( Isaïes 8:12 , 13 ) . Aquest és un tema important de les Escriptures. Per exemple, a Apocalipsi 14: 6-
12 , tres àngels proclamen un missatge mundial: Temeu Déu i doneu-li glòria, en lloc de témer i donar glòria
al poder de la bèstia terrenal descrit al capítol 13.

Com s'entén la idea de "témer"? Déu? Què vol dir això, sobretot a la llum del manament que
estimem Déu també ( Mateu 22:37 ) ?

El veritable temor de Déu com a sant significa que el reconeixeu com el poder suprem de l'univers. Tal por
supera qualsevol altra por. Si és per a tu, ningú més no et pot tocar sense el seu permís. Si Ell és contra
vosaltres perquè us heu rebel·lat contra ell, podeu córrer, però no us podeu amagar.

Doesn € ™ t la idea que hem de témer a Déu contradiuen 1 Joan 4:18 ? "No hi ha por en l'amor,
però l'amor perfecte expulsa la por; perquè la por té a veure amb el càstig, i qui tem no ha assolit
la perfecció enamorat ... (NRSV) .

Hi ha diferents tipus de por. Si algú amb un poder impressionant és el teu amic, amb qui comparteixes amor
mutu, no tems a aquesta persona en el sentit que creus que et farà mal. Però tens una mena de por en el
sentit que coneixes i respectes el poder d’aquesta persona i els límits de la teva relació.

Com a cristians, no hem d’estimar les coses del món, les coses que estimen les persones del
món ( 1 Joan 2:15 ) . Pensant, doncs, en línies paral·leles, com a cristians, hi ha coses que el
món tem que els cristians no haguem de témer? Si és així, què són, i per què no els hauríem de
témer? Al mateix temps, quines coses no tem el món que hauríem de tenir els
cristians? Vegeu, per exemple, Matt. 10:28 ; Jer. 10: 2 , 3 .

DIJOUS Â † ¥        

Tenebres dels morts ingrats que viuen (Isaïes 8: 16-22)
Llegiu el fragment anterior. De què parla? Què té a veure això amb el rei Ahaz? Resumeix les
idees.

Acaz va estar profundament implicat en la religió pagana ( 2 Reis 16: 3 , 4 , 10-15 ; 2 Cron. 28: 2-4 , 23-
25 ), que estava fortament interconectada amb l’ocult (compareu Deut. 32:17 , NRSV ; "Sacrifiquen als
dimonis", 1 Cor. 10:20 ) . Diversos aspectes de la bruixeria moderna tenen paral·lelismes sorprenents en els
rituals antics del Pròxim Orient, com testimonien els escrits antics fora de la Bíblia. De fet, fins i tot moltes
de les pràctiques de la Nova Era actual són simplement manifestacions contemporànies d’aquestes antigues
pràctiques ocultes.

La descripció d Isaïes de la desesperació derivada de la confiança en esperits diferents del Senyor ( Isaïes
8:21 , 22 ) encaixa bé amb Ahaz (compareu 2 Crònics 28:22 , 23 ) . Isaïes es refereix a que la gent s’enfada i
maleeix el seu rei ( Isaïes 8:21 ) . Això advertiria a Ahaz que, perquè conduïa la gent cap a l’ocultisme, el
maleirien. De fet, quan va morir Ahaz, es va fer una excepció pel que fa al seu enterrament per falta de
respecte cap a ell: "No el van portar a les tombes dels reis d'Israel". ( 2 Cron. 28:27 , NRSV) .

Què diuen aquests textos sobre l’ocultisme? Lev. 20:27 , Deut. 18: 9-14 .

21 de gener

http://biblia.com/bible/nkjv/Isa.%208.12
http://biblia.com/bible/nkjv/Isa%208.13
http://biblia.com/bible/nkjv/Revelation%2014.6-12
http://biblia.com/bible/nkjv/Matt.%2022.37
http://biblia.com/bible/nkjv/1%20John%204.18
http://biblia.com/bible/nkjv/1%20John%202.15
http://biblia.com/bible/nkjv/Matt.%2010.28
http://biblia.com/bible/nkjv/Jer.%2010.2
http://biblia.com/bible/nkjv/Jer%2010.3
https://msb3igc74d6h7xlwwuhqxbassm--www-ssnet-org.translate.goog/lessons/21a/less04.html#thu
https://msb3igc74d6h7xlwwuhqxbassm--www-ssnet-org.translate.goog/lessons/21a/less04.html#top
http://biblia.com/bible/nkjv/2%20Kings%2016.3
http://biblia.com/bible/nkjv/2%20Kings%2016.4
http://biblia.com/bible/nkjv/2%20Kings%2016.10-15
http://biblia.com/bible/nkjv/2%20Chron.%2028.2-4
http://biblia.com/bible/nkjv/2%20Chron%2028.23-25
http://biblia.com/bible/nkjv/Deut.%2032.17
http://biblia.com/bible/nkjv/1%20Cor.%2010.20
http://biblia.com/bible/nkjv/Isa.%208.21
http://biblia.com/bible/nkjv/Isa%208.22
http://biblia.com/bible/nkjv/2%20Chron.%2028.22
http://biblia.com/bible/nkjv/2%20Chron%2028.23
http://biblia.com/bible/nkjv/Isa.%208.21
http://biblia.com/bible/nkjv/2%20Chron.%2028.27
http://biblia.com/bible/nkjv/Lev.%2020.27
http://biblia.com/bible/nkjv/Deut.%2018.9-14


La separació de l’ocult és una qüestió de lleialtat a Déu. Primeres cròniques 10:13 , 14 aplica aquest
principi al cas del rei Saül: “Així que Saül va morir per la seva infidelitat; va ser infidel al Senyor en no
complir el manament del Senyor; a més, havia consultat un mitjà que buscava orientació i no va demanar
orientació al Senyor. Per tant, el Senyor el va matar i va lliurar el regne a David, fill de Isaï? (NRSV) .

Mireu la vostra pròpia vida, les influències que us envolten. De quines maneres subtils està
exposat als principis darrere de les manifestacions ocultes i diverses de l’espiritisme? I fins i
tot si no els podeu evitar totalment, què podeu fer per minimitzar la seva influència sobre
vosaltres o la vostra família?

DIVENDRES Â † ¥        

Més estudi : llegiu a La gran controvèrsia , "Els nostres difunts ens poden parlar?" pàgines 551-562.

â € œEn temps dels hebreus hi havia una classe de gent que afirmava, com fan els espiritistes actuals,
mantenir comunicacions amb els difunts. Però els "esperits familiars", com es deia a aquests visitants d'altres
mons, són declarats per la Bíblia com "els esperits dels diables" (compareu els números 25: 1-3 ; Salm 106:
28; 1 Corintis 10:20 ; Apocalipsi 16:14 .) El treball de tractar amb esperits familiars es va pronunciar en una
abominació per al Senyor i va ser prohibit solemnement sota pena de mort. Levític 19:31; [Levític] 20:27. El
nom mateix de la bruixeria es troba ara en menyspreu. L’afirmació que els homes poden mantenir relacions
sexuals amb esperits malignes es considera una faula de l’època fosca. Però l’espiritisme, que suma els seus
conversos per centenars de milers, sí, per milions, que s’ha convertit en cercles científics, que ha envaït les
esglésies i ha trobat favor en els òrgans legislatius i fins i tot a les corts dels reis, aquest mamut l’engany no
és més que un revifament, amb una nova disfressa, de la bruixeria condemnada i prohibida d’abans. â €
”Ellen G. White, The Great Controversy , p. 556 .

Preguntes de debat:

1. Debateu el tema de l’espiritisme tal com apareix a les pel·lícules, els llibres, la televisió i la
cultura popular. Si no es pot fer res per aturar-lo, com podem alertar els altres dels perills
del que, per a tanta gent, semblen distraccions inofensives, res més? Per què és tan
important la comprensió adequada de l’estat dels morts per protegir-se d’aquests
enganys?

2. Llegiu Isaïes 8:20 . Reformular-lo amb les seves pròpies paraules. Permet que diferents
persones de la classe llegeixin les seves versions en veu alta. Què ens diu el Senyor aquí?

3. Viu més en aquesta idea d’estimar i témer Déu al mateix temps. De quina manera el nostre
amor prové d'aquesta por? O la nostra por neix del nostre amor? Discuteix.

Resum : A través de les accions i la família d’Isaías, així com de les seves paraules, Déu va reforçar el
missatge d’advertència i esperança: l’únic camí segur és confiar que Déu sap el que està fent. Té tant l’amor
com el poder per guiar, protegir i proporcionar aquells que el deixen. Per a aquells que recorren a altres
poders, només hi ha penombra.

22 de gener

http://biblia.com/bible/nkjv/First%20Chronicles%2010.13
http://biblia.com/bible/nkjv/First%20Chronicles%2010.14
https://msb3igc74d6h7xlwwuhqxbassm--www-ssnet-org.translate.goog/lessons/21a/less04.html#fri
https://msb3igc74d6h7xlwwuhqxbassm--www-ssnet-org.translate.goog/lessons/21a/less04.html#top
http://biblia.com/bible/nkjv/Numbers%2025.1-3
http://biblia.com/bible/nkjv/Psalm%20106.28
http://biblia.com/bible/nkjv/1%20Corinthians%2010.20
http://biblia.com/bible/nkjv/Revelation%2016.14
http://biblia.com/bible/nkjv/Leviticus%2019.31
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ca&u=https://ssnet.org/lessons/21a/helps/lesshp04.html%23egw02
http://biblia.com/bible/nkjv/Isaiah%208.20

