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

LLIÇÓ 13

Renaixement del planeta Terra

TARDA DE DISSABTE

Llegiu per a l’estudi d’aquesta setmana: Isa. 65: 17-25 , Isa. 66: 1-19 , Isa. 66: 19-21 , Isa. 66:21 , Isa. 66: 22-24 .

Text de la memòria: â € œPerò he creat un cel nou i una terra nova; i el primer no es recordarà ni se’ns acudirà ?? ( Isaïes
65:17, NKJV ) .

Un dia, un noi de 12 anys, tot just llegir un llibre sobre astronomia, es va negar a anar a l’escola. La seva mare va portar el nen al
metge de família, que li va preguntar: "Billy, què passa? Per què ja no voleu estudiar o anar a l’escola?

"Perquè, doctor," Va dir: «He llegit en aquest llibre d'astronomia que un dia el sol es cremarà i tota la vida a la terra
desapareixerà. No veig cap raó per fer res si, al final, tot s'esgotarà. ??

La mare, histèrica, va cridar: «No és cosa vostra! No és cosa vostra! Â ??

El metge va somriure i va dir: â € ”Però, Billy, no us haureu de preocupar, perquè quan passi això, estarem morts de totes maneres,
de totes maneresâ € ??

Per descomptat, això forma part del problema: al final, tots estem morts.

Afortunadament, la nostra existència no ha d’acabar amb la mort. Al contrari, se'ns ha ofert la vida, la vida eterna, en un món nou.

* Estudiï la lliçó d’aquesta setmana per preparar-se per al dissabte del 27 de març.

DIUMENGE Â † ¥        

Un cel nou i una terra nova (Isa. 65: 17-25)
Llegiu Isaïes 65: 17-25 . Quin tipus de restauració promet el Senyor aquí?

Déu promet una nova creació, començant per les paraules: "Perquè estic a punt de crear nous cels i una nova terra; les coses
anteriors no es recordaran ni vindran a la ment ?? ( Isa. 65:17, NRSV) . En aquesta notable profecia, el Senyor promet "crear Jerusalem
com una alegria i la seva gent com una delícia"? ( Isa. 65:18 , NRSV) . A la ciutat ja no hi haurà plors ( Isa. 65:19 ) . Normalment, les
persones viuran bastant més d’un segle abans de morir ( Isa. 65:20 ) . El seu treball i els seus fills quedaran perquè gaudeixin ( Isa. 65:
21-23 ) . Déu els respondrà fins i tot abans de trucar( Isa. 65:24 ) .

Per bé que sigui, per què no és una imatge de la nostra restauració final, la nostra esperança final?

Fins ara tenim una imatge de vides llargues i tranquil·les a la terra promesa. Però, tot i que la gent viu més, encara mor. On és la
transformació radical de la natura que esperem amb la creació de "nous cels" ?? i una "terra nova" ??? El següent vers ens diu: “El llop i
el xai s’alimentaran junts, el lleó menjarà palla com el bou; però la serp, el seu menjar serà pols! No faran mal ni destruiran tota la
meva santa muntanya, diu el Senyor. ( Isa. 65:25 , NRSV) .

Perquè els carnívors com els lleons esdevinguin vegetarians requereix molt més que una classe de cuina vegetariana. Requereix una
recreació per restablir el món al seu estat ideal, tal com era abans que el pecat a l’Edèn introduís la mort.
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Aquí a Isaïes 65, Déu presenta la creació de "nous cels" ?? i una "terra nova" ?? com a procés, una sèrie de passos, que comença amb
la recreació de Jerusalem. Compareu Isaïes 11, on el Messies portaria justícia ( Isaïes 11 : 1-5 ) . Després, finalment, hi haurà pau a la
"muntanya santa" mundial de Déu; les imatges utilitzades a Isaïes 11 són similars a les que es troben a Isaïes 65: "El llop viurà amb el
xai" i el lleó menjarà palla com el bou ... " ( Isa. 11: 6 , 7 , NRSV) . Tot i que la "muntanya santa" del Senyor ?? començaria per la
muntanya Sion a Jerusalem, només era un precursor, un símbol, del que Déu promet fer, en definitiva, en un món nou amb el seu
poble redimit.

Suposem que en lloc de viure 60, 70, 90 o fins i tot 100 anys, la majoria de la gent va viure un milió d’anys o més. Per
què, no obstant això, no es solucionaria el problema fonamental de la humanitat? Per què la vida eterna és l’única
resposta a les nostres necessitats humanes més profundes?

DILLUNS Â † ¥        

Diví â € œImantâ € ?? (Isa. 66: 1-19)
Llegiu Isaïes 66: 1-19 . Tenint present el temps en què va escriure Isaïes, quin és el missatge bàsic que fa aquí?

Mitjançant el profeta, Déu reitera l’atractiu i l’advertència que impregna el llibre: Déu salvarà i restaurarà els humils, que tremolen
de la seva paraula ( Isaïes 66: 2 , 5 ) . Com a Isaïes 40: 1 , els consolarà ( Isaïes 66:13 ) . Però destruirà els que es rebel·lin contra ell.
Aquests inclouen hipòcrites de ritual, els sacrificis dels quals rebutja ( Isa. 66: 3 , 4 ; compareu Isa. 1: 10-15 ) , així com aquells que
odien i rebutgen els seus fidels ( Isa. 66: 5 ) . També inclouen aquells que practiquen abominacions paganes ( Isa. 66:17)) com els que
es practicaven al temple de Jerusalem ( Ezequiel 8: 7-12 ) .

Busqui a Isaïes 66: 3 . Què diu aquest text? Quins principis espirituals es revelen aquí? Com es podria expressar la
mateixa idea, però en el context del cristianisme i culte contemporanis?

Com serveix Déu com a imant per atraure les nacions cap a ell? És un. 66:18 , 19 .

Després de la destrucció dels seus enemics ( Isaïes 66: 14-17 ) , Déu revela la seva glòria de manera que es converteix en un imant
per atraure la gent a Jerusalem (compareu Isaïes 2: 2-4 ) . Estableix un "signe" ?? entre ells, que no s’especifica aquí, sinó que
aparentment fa referència al signe esmentat per última vegada per Isaïes: Déu dóna al seu poble alegria i pau i restaura la seva
terra ( Isa. 55:12 , 13 ) . Quan revela la seva glòria restaurant el seu poble després de la destrucció, aquest és un signe del seu favor
restaurat, tal com va donar a Noè el signe de l’arc de Sant Martí després del diluvi ( Gn. 9: 13-17 ) .

Llegiu Isaïes 66: 5 . Què significa tremolar de la seva paraula? Per què el Senyor vol que tremolem davant la seva
paraula? Si no tremoleu, què podria dir això sobre l’estat del vostre cor?

DIMARTS Â † ¥        

Missioners i líders de culte (Isa. 66: 19-21)
Què significa que els supervivents portin persones de les nacions com a ofrena al Senyor? És un. 66:19 , 20 .

Déu envia els supervivents de la seva destrucció fins als confins de la terra, a persones que no coneixen Déu, "i declararan la meva
glòria entre les nacions"? ( Isa. 66:19 , NRSV) . Aquesta és una de les afirmacions més clares de l’Antic Testament sobre el tema de la
divulgació missionera. Dit d'una altra manera, no només cal atraure la gent cap a la nació hebrea, sinó que alguns dels hebreus aniran
a altres nacions i els ensenyaran sobre el veritable Déu, un paradigma que és explícit al Nou Testament. Tot i que hi va haver una
divulgació missionera jueva entre el moment del retorn de l’exili i el temps de Crist ( Mateu 23:15 ) , els primers cristians van
difondre l’evangeli de manera ràpida i massiva ( Col. 1:23 ) .

De la mateixa manera que els israelites van portar ofrenes de gra al Senyor al seu temple, també els missioners li van portar una
ofrena. Però la seva ofrena seria "tota la vostra família de totes les nacions"? ( Isa. 66:20 , NRSV) . De la mateixa manera que les
ofrenes de blat eren regals a Déu que no van ser sacrificats, els conversos que es van portar al Senyor se li presentarien com a
"sacrificis vius" ?? (compareu Rom. 12: 1 ) . Per a la idea que la gent es podria presentar com una mena d'ofrena a Déu, tingueu en
compte la dedicació molt anterior dels levites "com una ofrena d'elevació dels israelites, perquè puguin fer el servei del
Senyor"? ( Núm. 8:11 , NRSV) .

Quina importància té la promesa de Déu de "prendre alguns d'ells com a sacerdots i com a levites"? ( Isa. 66:21 ,
NRSV) ?

Els "ells" ?? al vers 21 es refereix a "la teva família de totes les nacions"? (NRSV) al vers anterior. Es tracta de gentils, alguns dels
quals Déu escolliria com a líders de l’adoració, juntament amb els sacerdots i els levites. Es tracta d’un canvi revolucionari. Déu
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anteriorment havia autoritzat només els descendents d'Aaron a fer de sacerdots i només altres membres de la tribu de Leví per ajudar-
los. Els gentils no podien literalment convertir-se en descendents d'Aaron o Levi, però Déu autoritzaria alguns a servir en aquestes
funcions, que prèviament havien estat prohibides fins i tot per a la majoria dels jueus.

Llegiu 1 Pere 2: 9 , 10 . A qui escriu Pere? Què diu? Quin missatge té per a cadascun de nosaltres, com a membres d'una
â € œnació santaâ €? avui? Estem fent alguna cosa millor que la gent original ( Exod. 19: 6 ) ?

DIMECRES Â † ¥        

Comunitat de fe (Isa. 66:21)
Els israelites eren "un regne sacerdotal i una nació santa"? ( Exod. 19: 6 , NRSV) , amb sacerdots especials separats per representar-

los com a líders de l’adoració. Però en el futur, alguns gentils es convertirien en líders de l’adoració ( Isa. 66:21 ) .

Com afectaria aquest canvi a la renovada comunitat de fe? Vegeu Matt. 28:19 , Fets 26:20 , Gal. 3:28 , Col. 3:11 , 1
Tim. 3:16 .

En el nou ordre mundial de Déu, ?? Els gentils no només s’unirien a la gent de Déu, sinó que serien parells iguals que els jueus en una
comunitat de fe combinada que seria un “sacerdoci real”. Per tant, la distinció entre jueus i gentils seria funcionalment irrellevant.

Quan es va complir aquesta profecia d'Isaïes?

Pau, el missioner dels gentils, va proclamar: "Ja no hi ha jueu ni grec", perquè tots sou un en Crist Jesús. I si pertanys a Crist, ets
descendent d’Abraham, hereus segons la promesa? ( Gal. 3:28 , 29 , NRSV) .

Convertir-se en hereus de la promesa i, per tant, en un exaltat “sacerdoci real”? no va ser un mandat per a un elitisme clandestí,
sinó una comissió per unir-se als jueus en la proclamació de "les accions poderoses del qui et va cridar de la foscor a la seva
meravellosa llum"? ( 1 Pet. 2: 9 , NRSV; compareu Isa. 66:19 ) .

L'elevació dels gentils no va donar dret als jueus a queixar-se que Déu era injust en donar-los la mateixa recompensa. Tampoc no va
donar dret als gentils a tractar els seus germans i germanes jueus amb falta de respecte, de la mateixa manera que els treballadors
contractats més tard en el dia haurien de menysprear els contractats abans (vegeu Mateu 20: 1-16 ) . Els jueus primer havien estat
"confiats amb els oracles de Déu"? ( Rom. 3: 2 , NRSV) com a canal de revelació de Déu . Pau va escriure als gentils: "Però si algunes
branques es van trencar i vosaltres, un brot d'olivera salvatge, van ser empeltats al seu lloc per compartir la rica arrel de l'olivera, no
presumeixin de les branques"? ( Rom. 11:17 , 18 , NRSV) .

A la llum de la Creu, a la llum de l’encàrrec de l’evangeli, per què és tan desagradable algun tipus d’elitisme
espiritual o ètnic o fins i tot polític a la vista de Déu? Mireu-vos bé; albergues algun sentit de superioritat espiritual o
ètnica? Si és així, penedeix-te!

DIJOUS Â † ¥        

Així quedaran la teva llavor i el teu nom (Isa. 66: 22-24)
Llegiu Isaïes 66:22 . Què ens diu el text? Quina esperança hi podem trobar?

Una de les promeses més meravelloses d’Isaïes es troba a Isaïes 66:22 . Llegiu-lo atentament. Al nou cel i a la nova terra, la nostra
llavor i el nostre nom romandran, per sempre. Ja no s’esborra, es talla, s’empelta, s’arrenca ni s’arrenca. Tenim aquí una promesa de
vida eterna en un món fet nou: un món sense pecat, sense mort, sense patiment, un cel nou i una terra nova, l’acompliment final i
complet de la nostra fe cristiana, la consumació del que va tenir Crist aconseguit per a nosaltres a la Creu.

Per què hi ha llunes noves juntament amb els dissabtes en la representació del nou cel i de la nova terra tal com es
presenta a Isaïes 66:23 ?

Tot i que hi ha diverses maneres de veure aquest difícil text, un dels plantejaments és el següent: Déu va crear el dissabte abans
que existís el sistema sacrificial ( Gn. 2: 2 , 3 ) . Així, tot i que els dissabtes eren honrats pel sistema ritual, no en depenen. Així,
continuen ininterrompudament durant tot el període de restauració, cap a la nova terra. No hi ha cap indici a la Bíblia que les llunes
noves fossin dies legítims d’adoració a part del sistema sacrificial. Però potser seran dies d’adoració (però no necessàriament dies de
descans com els dissabtes setmanals) a la nova terra, possiblement en relació amb el cicle mensual de l’arbre de la vida ( Apocalipsi
22: 2 ) .

Sigui quin sigui el significat específic d’ Isaïes 66:23 , el punt crucial sembla ser que la gent de Déu l’adorarà durant tota l’eternitat.

24 de març

25 de març

http://biblia.com/bible/nkjv/1%20Peter%202.9
http://biblia.com/bible/nkjv/1%20Peter%202.10
http://biblia.com/bible/nkjv/Exod.%2019.6
https://msb3igc74d6h7xlwwuhqxbassm--www-ssnet-org.translate.goog/lessons/21a/less13.html#wed
https://msb3igc74d6h7xlwwuhqxbassm--www-ssnet-org.translate.goog/lessons/21a/less13.html#top
http://biblia.com/bible/nkjv/Exod.%2019.6
http://biblia.com/bible/nkjv/Isa.%2066.21
http://biblia.com/bible/nkjv/Matt.%2028.19
http://biblia.com/bible/nkjv/Acts%2026.20
http://biblia.com/bible/nkjv/Gal.%203.28
http://biblia.com/bible/nkjv/Col.%203.11
http://biblia.com/bible/nkjv/1%20Tim.%203.16
http://biblia.com/bible/nkjv/Gal.%203.28
http://biblia.com/bible/nkjv/Gal%203.29
http://biblia.com/bible/nkjv/1%20Pet.%202.9
http://biblia.com/bible/nkjv/Isa.%2066.19
http://biblia.com/bible/nkjv/Matt.%2020.1-16
http://biblia.com/bible/nkjv/Rom.%203.2
http://biblia.com/bible/nkjv/Rom.%2011.17
http://biblia.com/bible/nkjv/Rom%2011.18
https://msb3igc74d6h7xlwwuhqxbassm--www-ssnet-org.translate.goog/lessons/21a/less13.html#thu
https://msb3igc74d6h7xlwwuhqxbassm--www-ssnet-org.translate.goog/lessons/21a/less13.html#top
http://biblia.com/bible/nkjv/Isaiah%2066.22
http://biblia.com/bible/nkjv/Isaiah%2066.22
http://biblia.com/bible/nkjv/Isaiah%2066.23
http://biblia.com/bible/nkjv/Gen.%202.2
http://biblia.com/bible/nkjv/Gen%202.3
http://biblia.com/bible/nkjv/Rev.%2022.2
http://biblia.com/bible/nkjv/Isaiah%2066.23


Per què Isaïes acaba amb la imatge negativa de les persones salvades que miren els cadàvers dels rebels destruïts per
Déu ( Isaïes 66:24 ) ?

Com a advertència gràfica per a la gent del seu temps, Isaïes recull el contrast entre els fidels supervivents de la destrucció
babilònica i els rebels, que serien destruïts. Aquest no és un turment etern: els rebels han mort, assassinats pel "foc", ?? una
destrucció que no es va apagar fins que va fer la seva feina perquè es pogués començar la recreació de Jerusalem.

L’advertència d’Isaías apunta cap a un compliment final profetitzat pel llibre de l’Apocalipsi: destrucció dels pecadors, Satanàs i
mort en un llac de foc (Apocalipsi 20), després de la qual hi haurà “un cel nou i una terra nova , â € ?? una santa "nova Jerusalem", ?? i
sense més plors ni dolor, "perquè les primeres coses han passat" ( Rev. 21: 1-4 , NRSV; compareu Isa. 65: 17-19 ) , una nova existència,
amb vida eterna per a tots els que són redimits de la terra.

DIVENDRES Â † ¥        

Més estudi : sobre la neteja final del planeta Terra del pecat, llegiu Ellen G. White, "La controvèrsia va acabar", ?? a La gran
controvèrsia , pàgines 662-678 .

"I els anys de l'eternitat, a mesura que roden, portaran revelacions més riques i glorioses de Déu i de Crist. Com que el coneixement
és progressiu, també augmentaran l’amor, la reverència i la felicitat. Com més homes aprenguin de Déu, més gran serà la seva
admiració pel seu caràcter. Mentre Jesús obre davant d’ells la riquesa de la redempció i els èxits sorprenents de la gran controvèrsia
amb Satanàs, el cor de l’emoció rescatada amb una devoció més fervent i amb una alegria més repentina escombra les arpes d’or; i
deu mil vegades deu mil i milers de milers de veus s’uneixen per inflar el poderós cor d’elogis.

â € ”I totes les criatures que hi ha al cel, a la terra, i sota la terra, i les que hi ha al mar, i tot el que hi ha, vaig sentir dir:
Benedicció i honor i glòria i poder , sigueu per a qui s’asseu al tron   i per a l’Anyell pels segles dels segles. Revelació 5:13 .

La gran polèmica ha acabat. El pecat i els pecadors ja no són. Tot l’univers és net. Un pols d’harmonia i alegria batega a través de la
vasta creació. D'aquell que ho va crear tot, flueix vida, llum i alegria, a través dels regnes de l'espai il·limitable. Des de l'àtom més
minúscul fins al món més gran, totes les coses, animades i inanimades, en la seva bellesa sense ombra i la seva alegria perfecta,
declaren que Déu és amor. â € ”Ellen G. White, The Great Controversy , p. 678 .

Preguntes de debat:

1. Per què la promesa de vida eterna en un cel nou i una terra nova és tan bàsica per a la nostra creença
cristiana? De què serviria la nostra fe sense aquesta promesa?

2. Llegiu 2 Pere 3: 10-14 . Com reflecteixen aquests versos la mateixa idea presentada a Isaïes 66?

Resum : Isaïes presenta una visió d’abast sorprenent. No només Déu purgaria i restauraria la seva comunitat de fe, sinó que
ampliaria les seves fronteres per abastar totes les nacions. En definitiva, la recreació de la seva comunitat conduiria a la recreació del
planeta Terra, on la seva presència seria el màxim confort del seu poble.
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