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La promesa
Pacte etern de Déu
El 1588, una jove anglesa (embarassada de set mesos) va mirar cap
al mar i el que va veure - l'Armada espanyola, amb 130 vaixells
fortament armats que planejaven envair l'illa - la va espantar tant
que va passar a un treball prematur, llevadora sent por.

De fet, la por era una imatge adequada per al seu fill, Thomas
Hobbes, que es va convertir en un dels més grans teòrics polítics
d’Europa. Vivint en un moment en què Anglaterra havia estat
devastada per la guerra civil i la violència religiosa sense fi, Hobbes
va escriure que la humanitat, sense un govern fort i global, existia
en un estat de por perpetua: por a la inestabilitat, por a la
conquesta i, de tot, por a la mort. La gent vivia en allò que ell
anomenava "la guerra de tots contra tots" i que, tret que es fes
alguna cosa radical, la vida humana no seria, segons va advertir, res
més que "solitària, pobra, desagradable, brutal i curta".

Quina va ser la solució? Hobbes va dir que només n'hi havia un: la
gent s'ha de situar sota un poder únic que reduís totes les seves
voluntats a una única voluntat i que exercís una autoritat completa
sobre ells. Aquest poder, aquest sobirà, ja sigui un sol home o una
assemblea d’homes, tot i exercir una hegemonia absoluta sobre la nació, acabaria amb les terribles
condicions que feien que les seves vides fossin tan temibles i inestables. En altres paraules, a canvi de tots
els seus drets, la gent va obtenir pau i seguretat. Aquesta transferència de poder, del poble al sobirà, és el
que Hobbes va anomenar el "pacte".

La idea del pacte, però, no es va originar amb Hobbes. Al contrari, milers d’anys abans, Déu va fer un pacte
amb Israel, un pacte les arrels del qual, de fet, es remuntaven encara més en el temps. A diferència del
pacte de Hobbes, que va ser iniciat i promulgat pel poble, aquest pacte va ser iniciat i promulgat pel
veritable sobirà, el Creador del cel i de la terra. A més, tot i que l’aliança de Hobbes estava motivada
únicament per la por, l’aliança de Déu està motivada per l’amor, el seu amor per la raça caiguda, un amor
que el va portar a la creu.

Per tant, a causa del que Crist ha fet per nosaltres, tornem a estimar Déu i, de la mateixa manera que en
l’aliança hobbesiana, on els súbdits havien de lliurar-se al sobirà, també ens rendim: les nostres maneres
pecaminoses, les nostres pors, les nostres nocions retorçades de bé i malament. Ho fem no per guanyar
alguna cosa a canvi, sinó perquè ja se’ns ha donat el millor que el sobirà pot donar: Jesucrist i la redempció
que només es troba en Ell.

Com funciona tot això? És tan senzill com un intercanvi: Crist pren els nostres pecats i ens dóna la seva
justícia perquè, a través d’ell, siguem considerats tan justos com Déu mateix. D’aquesta manera, el pecat ja
no se’ns atribueix; ja no ens ha de mantenir separats d’ell. Els assassins, els adulteri, els fanàtics, els
mentiders, els lladres i fins i tot els incestuosos es poden considerar tan justos com Déu mateix. I aquest
meravellós do, aquest relat de la justícia, els arriba per fe i només per fe. D'aquí ve la frase: "la justícia per
la fe".

Però tampoc no acaba aquí. Els assassins, els adulteri, els fanàtics, els mentiders, els lladres i fins i tot els
incestuosos poden, a través de Jesús, establir una relació amb Déu, perquè la sang de Jesús no només
comporta perdó, sinó neteja, curació i restauració. Som, per mitjà de Crist, nascuts de nou, i amb aquesta
experiència Déu escriu la seva santa llei sobre les taules carnoses del nostre cor. Així, els assassins, els



adulteri, els fanàtics, els mentiders, els lladres i els incestuosos ja no fan les coses que feien abans. A partir
d’aquesta llei interior, tota la vida es configura per al creient. Aquestes persones desitgen esbrinar allò que
Déu posa dins d’elles i aquest desig es combina amb la promesa del poder diví. Aquí teniu l’essència del que
significa viure en relació d’aliança amb Déu.

En aquest trimestre, analitzem més detingudament què és l’aliança de Déu, què ofereix, fins i tot allò que
exigeix. Tot i que s’extreuen de moltes fonts, les lliçons depenen en gran mesura del treball del difunt doctor
Gerhard Hasel, les idees de la Paraula (on es revelen les promeses del pacte) donaran ànims, esperança i
comprensió per tal que puguem aprendre alguna cosa que potser, Hobbes mai no ho va fer: “No hi ha por en
l’amor; però l’amor perfecte expulsa la por ” ( 1 Joan 4:18 ) .

Gerhard F. Hasel (doctor, Universitat de Vanderbilt) va ser professor John Nevins Andrews d'Antic Testament
i Teologia Bíblica al Seminari Teològic SDA de la Universitat d'Andrews. Des de 1981-88 va ser degà del
seminari i durant 27 anys com a director dels programes de doctorat / doctorat.

LLIÇÓ 1
Què va passar?

TARDA DE DISSABTE

Llegiu per a l’estudi d’aquesta setmana: Ps. 100: 3; Fets 17:26; Gènesi 2: 7, 18-25; Gènere 1: 28-
29; Gènere 3:15 .

Text de la memòria: «Llavors Déu va dir:« Fem la humanitat a la nostra imatge, segons la nostra
semblança; ... 'Així que Déu va crear la humanitat a la seva imatge, a imatge de Déu els va crear; masculí
i femení els va crear ” ( Gènesi 1: 26-27, NRSV ) .

El relat bíblic de la creació de la humanitat és ple d’esperança, felicitat i perfecció. Cada dia de la Creació
acabava amb el pronunciament diví que era "bo". Certament, això no incloïa tifons, terratrèmols, fam i
malalties.

Què va passar?

El sisè dia de la creació va acabar amb la declaració divina que era "molt bona". Això es deu al fet que aquell
dia el Senyor va crear éssers a la seva imatge: els humans. Una cosa que no havia fet amb res més al relat de
Gènesi. Aquests éssers eren, per descomptat, perfectes en tots els sentits; haurien de ser-ho. Al cap i a la fi,
van ser fets a imatge de Déu. Així, per pura necessitat, no van incloure assassins, lladres, mentiders,
estafadors i els vilans a les seves files. Què va passar?

La lliçó d’aquesta setmana tracta de la Creació, del que Déu havia fet primer i després del que va passar amb
aquella Creació perfecta. Finalment, toca el tema del trimestre: què fa Déu per tornar les coses bé.
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La setmana a la vista: Què ensenya la Bíblia sobre els orígens? Quin tipus de relació volia Déu amb la
humanitat? Quin era el propòsit de l’arbre del coneixement del bé i del mal? Quina esperança es va
donar a Adam i Eva immediatament després de caure?

Estudieu la lliçó d’aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte 3 d’abril.

DIUMENGE ↥        

Tortugues tot el camí ...
"Al principi Déu va crear el cel i la terra" ( Gn. 1: 1 ) .

Un científic acabava de fer conferències sobre les òrbites dels planetes al voltant del sol i l’òrbita del sol al
voltant del centre de la galàxia, quan es va aixecar una vella amb sabates de tennis negres i va dir que la
terra era un disc pla assegut a la part posterior d’una tortuga. La científica, en broma, va preguntar a què se
sentia la tortuga i ella va respondre que estava asseguda sobre una altra tortuga. "Senyora", va continuar fent
broma el científic, "a què se sent aquella tortuga?" Ella va respondre: "Una altra tortuga", però abans que ell
pogués preguntar-li a què s'asseia aquella tortuga, va agitar-li el dit a la cara i va llançar: "Estalvia l'alè, fill,
que són tortugues fins a baix".

Per molt maca que sigui, aquesta història tracta el tema més crucial de l’existència humana: la naturalesa
del mateix univers. Quin és aquest món en què ens trobem sense la nostra elecció? Per què som aquí? Com
vam arribar aquí? I cap a on anem per fi tots?

Aquestes són les preguntes més bàsiques i fonamentals que es podrien fer les persones, perquè la nostra
comprensió de qui som i de com hem arribat aquí afectarà la nostra comprensió de com vivim i com actuem
mentre som aquí.

Cerqueu els textos següents: Gènere 1: 1; Ps. 100: 3; És un. 40:28; Fets 17:26; Ef. 3: 9; Heb. 1:
2, 10 . Com respon cadascun, a la seva manera, a algunes de les preguntes anteriors? Quin és
l’únic punt que tenen en comú?

El que és interessant de Gènesi 1: 1 (o fins i tot dels altres textos) és que el Senyor no intenta demostrar que
és el Creador. No hi ha arguments elaborats per apuntar-ho. En lloc d’això, s’afirma de manera senzilla i
clara, sense cap intent de justificar-ho, explicar-lo o demostrar-ho. O ho acceptem per fe, o no. De fet, la fe
és l’ única manera d’acceptar-la, per una simple raó: cap de nosaltres no era aquí per veure el propi procés
de creació. De fet, hauria estat una impossibilitat lògica per a nosaltres haver estat allà en la nostra pròpia
creació. Fins i tot els secularistes, independentment de la visió dels orígens que tinguin, han d’adoptar
aquesta visió sobre la fe per la mateixa raó que hem de fer els creacionistes: cap de nosaltres no hi era per
veure l’esdeveniment.

Tot i això, fins i tot si Déu ens ha demanat que creguem en Ell com a Creador, no ens demana que
creguem sense donar-nos bones raons per creure. En adonar-vos que hi ha una certa fe necessària en
gairebé qualsevol cosa que creguem, escriviu les raons per les quals té sentit tenir fe que som aquí
perquè un Creador ens ha posat aquí a propòsit, en lloc de que els nostres orígens no estiguin arrelats a
res més que a l’atzar pur. .

DILLUNS ↥        

A la imatge del creador ( Gn. 1:27 )
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La Bíblia afirma que Déu va crear la humanitat —homes i dones— «a la seva imatge» ( Gn. 1:27,
NKJV ) . Basant-vos en aquesta idea, responeu a les preguntes següents:

1. Què significa que Déu ens va crear a la seva imatge? De quines maneres som “a la seva
imatge” (NKJV) ?

2. Segons el relat del Gènesi, el Senyor va fer una altra cosa “a la seva imatge” (NKJV) que no fos la
humanitat? Si no, què ens diu això sobre el nostre estatus únic, en contrast amb la resta de la
creació terrenal? Quines lliçons podem extreure d’aquest contrast?

3. Què més es pot trobar en el relat de la creació de la humanitat que diferencia la raça de qualsevol
altra cosa que el Senyor havia creat? Vegeu Gènesi 2: 7, 18-25 .

Tot i que hem de parlar de Déu en la terminologia humana, no hem d’oblidar que Ell és un ésser
espiritual ( Joan 4:24 ) , amb característiques divines. Tot el que podem dir és que, en les nostres naturaleses
físiques, mentals i espirituals, reflectim d’alguna manera el nostre diví Creador, per molt que quedi sobre Ell
que encara, almenys per a nosaltres, estigui envoltat de misteri. La Bíblia emfatitza, però, els aspectes
espirituals i mentals de la nostra ment. Aquests aspectes els podem desenvolupar i millorar. És la singularitat
de la ment humana la que fa possible una nutritiva relació amb Déu, cosa que la resta de qualsevol cosa de la
creació terrenal de Déu sembla incapaç de fer.

Fixeu-vos també en el relat únic de com Déu va fer dona. Tant homes com dones comparteixen el privilegi
increïble de ser fets a imatge de Déu. En la seva creació, no hi ha cap indici d’inferioritat entre uns i altres.
Déu mateix els va fer tots dos amb el mateix material. Déu els va fer iguals des del principi i els va situar
junts en una relació especial amb Ell. Tots dos van tenir la mateixa oportunitat de desenvolupar els seus
personatges donats per Déu de manera que li portessin glòria.

“Déu mateix va donar a Adam un company. Va proporcionar-li "una ajuda per a ell", un ajudant que li
corresponia, que s'adaptava a ser el seu company i que podia ser un amb ell enamorat i simpàtic. Eva va ser
creada a partir d'una costella presa del costat d'Adam, que significava que no havia de controlar-lo com el
cap, ni ser trepitjada sota els seus peus com a inferior, sinó mantenir-se al seu costat com a igual, ser
estimada i protegit per ell ". - Ellen G. White, Patriarques i profetes , pàg. 46 .

DIMARTS ↥        

Déu i la humanitat junts ( Gn. 1: 28-29 )
Fixeu-vos en les primeres paraules que Déu va dir a la humanitat, almenys tal com apareixen a les
Escriptures. Els assenyala la seva capacitat de procrear, de reproduir més del seu propi tipus. També els
assenyala cap a la terra mateixa, cap a la creació, i els diu que els reposin, que els sotmetin i que en
dominin. També els assenyala les plantes que poden menjar. En resum, segons la Bíblia, les primeres paraules
de Déu a l'home i a la dona tracten específicament de la seva interacció i relació amb el món físic.

Què ens diu Gènesi 1: 28-29 sobre com Déu veu el món material? Impliquen que hi ha alguna cosa
dolenta en les coses materials i en gaudim? Quines lliçons podem aprendre d’aquestes primeres
escenes de la història de la humanitat sobre com ens hauríem de relacionar amb la creació
mateixa?
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A més, amb aquestes paraules, Déu fa els primers passos cap a una relació amb la humanitat. Els parla, els
dóna ordres, els diu què han de fer. També hi ha una responsabilitat implícita en les paraules. Déu els ha
demanat que siguin amos d’aquesta meravellosa creació que Ell mateix ha creat.

El Gènesi 1:28 diu que Déu va beneir Adam i Eva. Què vol dir això? Quin tipus de relació implica
entre ells i el seu Creador?

Déu es va dirigir a Adam i Eva com a éssers intel·ligents que podien respondre a la seva bondat i entrar en
comunió i comunió amb Ell. A més, com a fills de criatures, Adam i Eva depenien de la benedicció i cura del
seu Pare Creador. Va proporcionar tot el que necessitaven. No van fer res per merèixer el que Ell els va
donar. Eren purament destinataris d’alguna cosa que no guanyaven.

Quan llegim sobre la creació de l’home i la dona, podem veure elements, abans del pecat, del tipus de
relació que Déu vol que tinguem amb Ell ara, després del pecat. Reviseu l’estudi del dia i vegeu quins
paral·lelismes podeu trobar que ens ajudin a comprendre com podem relacionar-nos amb Ell fins i tot en
la nostra situació de caiguda.

DIMECRES ↥        

A l'arbre
“I el Senyor Déu va manar a l’home, dient: De tots els arbres del jardí pots menjar lliurement;
però de l’arbre del coneixement del bé i del mal no en menjaràs, perquè el dia que en mengis
segur que morireu ” ( Gènesi 2: 16-17 ) .

Aquesta prova va proporcionar a Adam i Eva l’oportunitat d’exercir el seu lliure albir. També els va desafiar a
respondre positivament o negativament a la seva relació amb el Creador. També mostra que Déu els havia fet
éssers lliures i morals. Al cap i a la fi, si no tinguessin l’oportunitat de desobeir, per què el Senyor s’hauria
molestat fins i tot a advertir-los, en primer lloc, contra la desobediència?

“Tot el que precedeix aquest capítol ha obert el camí a aquest clímax [ Gn. 2: 16-17 ]. El futur de la cursa se
centra en aquesta prohibició única. L’home no s’ha de confondre amb una multiplicitat de qüestions. Només
cal tenir present una ordenança divina. Limitant així el nombre de mesures judicials a un , Yaweh dóna
testimonis de la seva misericòrdia. A més, per indicar que aquest manament no és greu, el Senyor el posa en
el fons d'un ampli permís: "de qualsevol arbre del jardí pots menjar lliurement". ”- HC Leupold, Exposition of
Genesis (Columbus, OH: Wartburg Press, 1942), vol. 1, pàg. 127.

Cridant Adam i Eva per obeir la seva voluntat, Déu deia: Jo sóc el teu Creador i t’he fet a la meva imatge. La
meva vida la sustento jo, ja que per mi viu i es mou i es té el seu ésser. He proporcionat totes les coses per al
vostre benestar i felicitat (sustentació, llar, companyia humana) i us he establert com a governant d’aquest
món sota de mi. Si esteu disposat a afirmar aquesta relació amb mi perquè m’estimeu, jo seré el vostre Déu i
vosaltres sereu els meus fills. I podeu afirmar aquesta relació i la confiança implícita en ella simplement
obeint aquesta ordre específica.

Al final, la nostra relació amb Déu només pot ser eficaç i duradora si decidim lliurement acceptar la seva
voluntat. Rebutjar la seva voluntat és, en essència, reclamar la independència d’ell. Indica que creiem que
no el necessitem. Aquesta és una opció que resulta en el coneixement del mal, i el mal condueix a
l’alienació, la soledat, la frustració i la mort.

La prova que Déu va fer a Adam i Eva va ser una prova de lleialtat i fe. Serien lleials al seu Creador, que
els havia donat tot el que necessitaven, a més d’un món de delícies, o seguirien el seu propi camí,
independentment de la seva voluntat? Tindrien prou fe en Ell per confiar-lo en la seva paraula? La seva
lleialtat i fe van ser provades per l’arbre del coneixement del bé i del mal. De quines maneres ens
enfrontem a proves similars cada dia? Com funciona la llei de Déu com a paral·lel a l’ordre donat
al Gènesi 2: 16-17 ?
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DIJOUS ↥        

Trencar la relació
Tenim la tendència a creure que la gent que coneixem i per instint desconfiança aquells als que
no ho fan. Eva, naturalment, hauria desconfiat de Satanàs. A més, qualsevol atac directe contra
Déu l'hauria fet defensiva. Quins passos va fer, doncs, Satanàs per evitar les defenses naturals
d’Eva? ( Gèn. 3: 1-6 ) .

“Deplorable com va ser la transgressió d'Eve i plena de possibles desgràcies per a la família humana, la seva
elecció no va implicar necessàriament la carrera en la pena per la seva transgressió. Va ser l’elecció
deliberada d’Adam, en la plena comprensió d’un manament exprés de Déu –en lloc del seu– el que va
convertir el pecat i la mort en el terreny inevitable de la humanitat. Eva va ser enganyada; Adam no ho era
". - The SDA Bible Commentary, vol. 1, pàg. 231.

Com a resultat d’aquesta flagrant transgressió i desconsideració de les ordres de Déu, la relació entre Déu i la
humanitat es trenca ara. Va canviar de comunió oberta amb Déu a fugir amb por de la seva presència ( Gn. 3:
8-10 ) . L’alienació i la separació substitueixen la convivència i la comunió. Va aparèixer el pecat i van seguir
tots els seus lletjos resultats. A no ser que es fes alguna cosa, la humanitat es dirigia cap a la ruïna eterna.

En el mitjà d'aquesta tragèdia, el que les paraules d'esperança i promesa va parlar Déu? ( Vegeu
Gn . 3:15 .)

La sorprenent paraula d’esperança profètica de Déu parla d’una hostilitat divinament ordenada entre la serp
i la dona, entre la seva descendència i la seva descendència. Això culmina en l'aparició victoriosa d'un
descendent representatiu de la llavor de la dona que dóna un cop mortal al cap de Satanàs, mentre que ell
només seria capaç de ferir el taló del Messies.

En la seva total impotència, Adam i Eva havien de guanyar esperança amb aquesta promesa mesiànica,
esperança que transformaria la seva existència, perquè aquesta esperança va ser donada per Déu i recolzada
per Déu. Aquesta promesa del Messies i de la victòria final, per molt vaga que fos en aquell moment, va
aixecar la penombra en la qual els havia posat el pecat.

Llegiu Gènesi 3: 9 , on Déu diu a Adam i Eva: "On ets?" ( NKJV ) . Per descomptat, Déu sabia on eren. Les
seves paraules, en lloc d’omplir-se de condemna, havien de tornar a la humanitat muntada per culpa cap
a Ell. En resum, les primeres paraules de Déu a la humanitat caiguda van venir amb l’esperança de la
seva gràcia i misericòrdia. De quines maneres trobem, fins i tot ara, que Déu vol cridar-nos a la seva
misericòrdia i gràcia?

DIVENDRES ↥        
Pensament addicional : la Bíblia desborda crides als pecadors i als antilliscants. Compareu Ps. 95: 7-
8; És un. 55: 1-2, 6-7; Lluc 15: 3-7; Lluc 19:10 . Quins altres podeu trobar?

Llegiu Ellen G. White, "La creació", pàgines 44-51 ; "La temptació i la caiguda", pàgines 52-62 ; i "El pla de
redempció", pàgines 63-70, a Patriarques i profetes .

"Crec que hi va haver un sermó de l'evangeli en aquestes tres paraules divines quan penetraven les parts
denses del matoll i arribaven a les orelles formiguejants dels fugitius:" On ets? El teu Déu no està disposat a
perdre't; Ell ha sortit a buscar-te, de la mateixa manera que de tant en tant significa sortir a la Persona del
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seu Fill, no només per buscar sinó per salvar allò que ara està perdut ”. - Charles Haddon Spurgeon, The
Treasury of the Bible (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1962) Antic Testament, vol. 1, pàg. 11.

Preguntes de debat:

1. Com que el Déu bondadós i preocupat és qui busca la humanitat, com podem respondre a aquesta
expressió d’amor del Pare i de Jesucrist encara ara? Com espera el Senyor que responguem?

2. Contrasta la imatge bíblica de la humanitat caiguda d’un lloc elevat en la creació de Déu i que
necessitava redempció amb la teoria evolutiva del desenvolupament. Què ofereix més esperança i
per què?

3. Què tan essencials són les relacions amoroses amb la felicitat humana? Per què és necessària una
relació florent amb Déu per a aquestes relacions? Comenteu la influència de les relacions humanes
saludables en les persones que les relacionen (pare-fill, amic-amic, marit-dona, empresari-empleat,
etc.).

Resum : Déu ens va crear a la seva imatge per tal que existís una comunió amorosa entre Ell i nosaltres. Tot
i que l’entrada del pecat va trencar la unió original, Déu vol restablir aquesta relació a través del pla de
redempció. Com a criatures dependents, la vida adquireix veritable significat i claredat només quan entrem
en unió amb el nostre Creador.


