
La promesa: l’aliança eterna de Déu Comença la lliçó de l’escola Sabbath Guia d’estudi bíblic - 2n trimestre del 2021

LLIÇÓ 3
"Totes les generacions futures"

TARDA DE DISSABTE

Llegiu per a l’estudi d’aquesta setmana: Gn. 3: 6; Gènesi 6: 5, 11; Gènesi 6:18; Gènesi 9: 12-17; És
un. 4: 3, Apocalipsi 12:17 .

Text de la memòria: "Però Noè va trobar gràcia als ulls del Senyor" ( Gènesi 6: 8 ) .

Els bacteris són organismes vegetals massa petits per veure'ls sense microscopi. Un únic bacteri rodó comú no
sembla més gran que un punt de llapis, fins i tot després d’haver estat augmentat 1.000 vegades. Donades les
condicions favorables per al creixement (calor, humitat i aliment suficient), els bacteris es multipliquen a un
ritme extremadament ràpid. Per exemple, alguns bacteris es reprodueixen per fissió simple: una cèl·lula
madura simplement es divideix en dues cèl·lules filles. Quan es produeix la fissió cada hora, un bacteri pot
produir més de 16.000.000 de bacteris nous en 24 hores. Al cap de 48 hores, hauran aparegut centenars de
milers de milions de bacteris.

Aquest fenomen microscòpic al món natural il·lustra el ràpid creixement del mal després de la
caiguda. Dotada d’intel·lectes gegants, salut robusta i longevitat, aquesta raça viril va abandonar Déu i va
prostituir els seus rars poders a la recerca de la iniquitat en totes les seves formes. Tot i que els bacteris
poden ser exterminats per la llum solar, productes químics o altes temperatures, Déu va optar per comprovar
aquesta rebel·lió desenfrenada per un diluvi universal.

La setmana d'un cop d'ull: Què va fer el pecat amb la creació de Déu? Quines eren algunes de les
característiques de Noè? Quins elements van intervenir en l’aliança amb Noè? De quina manera es revela
la gràcia de Déu a l’aliança amb Noè abans del diluvi? Què ens ensenya l’aliança que Déu va fer amb la
humanitat després del diluvi sobre el seu amor universal per nosaltres?

Estudieu la lliçó d’aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte del 17 d’abril.

DIUMENGE ↥        

El principi del pecat ( Gn. 6: 5 )
L'opinió divina al final de la creació de Déu era que tot "era molt bo" ( Gn. 1:31 ) . Llavors va entrar el pecat i
el paradigma va canviar. Les coses ja no eren “molt bones”. La creació ordenada de Déu va quedar entelada
pel pecat i tots els seus aversos resultats. La rebel·lió va assolir terribles proporcions en el dia de Noè; el mal
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va consumir la raça. Tot i que la Bíblia no ens dóna molts detalls (vegeu Ellen G. White, Patriarques i
profetes, pàgines 90-92 per obtenir més informació) , les transgressions i la rebel·lió eren clarament quelcom
que fins i tot un Déu amorós, pacient i perdonador no podia tolerar. .

Com es podrien posar les coses tan malament tan ràpidament? Potser la resposta no és tan difícil de
trobar. Quantes persones, avui, mirant els seus propis pecats, no han preguntat el mateix: com es van posar
tan malament les coses tan ràpidament?

Cerqueu els textos que s'enumeren a continuació. Anoteu el punt que fan. Fixeu-vos en la
progressió constant del pecat:

1. Gènere 3: 6

2. Gènere 3: 11-13

3. Gènere 4: 5

4. Gènere 4: 8

5. Gènere 4:19

6. Gènere 4:23

7. Gènere 6: 2

8. Gènere 6: 5, 11

Gènesi 6: 5 i 11 no va sorgir al buit. Hi havia una història abans que ells. Aquest terrible resultat va tenir una
causa. El pecat va empitjorant progressivament. Acostuma a fer-ho. El pecat no és com un tall o una ferida,
amb algun procés automàtic integrat que aporta curació. Al contrari, el pecat, si no es controla, es
multiplica, mai satisfet fins que condueix a la ruïna i la mort. No cal imaginar la vida abans del diluvi per
veure funcionar aquest principi. Existeix al nostre voltant fins i tot ara.

No és estrany que Déu odie el pecat; no és estrany que tard o d’hora el pecat s’eradicarà. Un Déu estimat i
just no pot fer res més amb això.

La bona notícia, és clar, és que, tot i que vol desfer-se del pecat, vol salvar els pecadors. D’això es tracta
l’aliança.

DILLUNS ↥        

L'home Noè ( Gn. 6: 9 )
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Enmig de tots els textos sobre el mal del món antediluvià (pre-inundació), l’home Noè destaca en
contrast amb els que l’envolten. Mireu el text anterior, els tres punts particulars que la Bíblia menciona
sobre ell. En la mesura que pugueu, escriviu el que creieu que significa cadascun d’aquests punts:

1. Era "un home just"

2. Va ser "irreprotxable"

3. Va "caminar amb Déu"

No hi ha dubte, Noè era algú que tenia una relació salvadora amb el Senyor. Era algú amb qui Déu podia
treballar, algú que l’escoltés, l’obeís i confiés en ell. Per això, el Senyor va poder utilitzar Noè per complir
els seus propòsits i per què Pere, al Nou Testament, el va anomenar "predicador de la justícia" ( 2 Pet. 2: 5 ) .

Llegiu Gènesi 6: 8 . Com ens ajuda aquest text a entendre la relació entre Noè i el Senyor?

La paraula gràcia apareix aquí per primera vegada a les Escriptures i té clarament el mateix significat que a
les referències del Nou Testament, on es descriu el favor misericordiós i immeritat de Déu, exercit cap als
pecadors que no mereixen. Per tant, hem d’entendre que, per més que fos Noè “irreprotxable” i “just”,
encara era un pecador que necessitava el favor immeritat del seu Déu. En aquest sentit, Noè no és diferent
de cap de nosaltres que volem seguir el Senyor.

En entendre que Noè necessitava la gràcia de Déu, igual que la resta de nosaltres, mireu la vostra pròpia
vida i feu-vos aquesta pregunta, es podria dir de mi que sóc, com Noè, “just”, “irreprotxable” i que jo?
caminar amb Déu ”? Escriviu els motius de la posició que adopteu i (si us sentiu còmode) compartiu-la
amb la classe el dissabte.

DIMARTS ↥        

Pacte amb Noè
«Però establiré el meu pacte amb vosaltres; i entrareu a l’arca, vosaltres, els vostres fills, la vostra dona
i les dones dels vostres fills amb vosaltres ”. ( Gn. 6:18, RSV ) .

En aquest verset tenim els conceptes bàsics de l’aliança bíblica que Déu fa amb la humanitat: Déu i la
humanitat pacten. Molt simple.

Tot i això, hi ha més elements dels que primer es veuen. Per començar, hi ha l'element de l'obediència per
part de la humanitat. Déu diu a Noè que ell i la seva família entraran a l’arca. Tenen la seva part a fer i, si no
ho fan, l’aliança es trenca. Si el pacte es trenca, són els perdedors finals, ja que al final són els beneficiaris
del pacte. Al cap i a la fi, si Noè va dir No a Déu i no va voler acatar l’aliança o va dir Sí, però després va
canviar d’opinió, quins haurien estat els resultats per a ell i la seva família?

Déu diu que és "la meva aliança". Què ens diu això sobre la naturalesa bàsica de l’aliança? Quina
diferència hi hauria en el nostre concepte de l’aliança si el Senyor l’hagués anomenat “la nostra
aliança”?
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Per més singular que sigui aquesta situació, veiem aquí la dinàmica bàsica Déu-home que es troba a l’aliança.
En establir “el meu pacte” amb Noè, Déu torna a mostrar la seva gràcia aquí. Mostra que està disposat a
prendre la iniciativa per salvar els éssers humans dels resultats dels seus pecats. En resum, aquest pacte no
s’ha de veure com una mena d’unió d’iguals en què cada “soci” del pacte depèn de l’altre. Podríem dir que
Déu "es beneficia" de l'aliança, però només en un sentit radicalment diferent del que fan els humans. Se’n
beneficia perquè els qui estimen rebran la vida eterna, no gaire satisfacció per al Senyor ( Isa. 53:11 ) . Però
això no vol dir que Ell es beneficiï de la mateixa manera que nosaltres, en rebre el mateix pacte, ens
beneficien.

Proveu aquesta analogia: un home ha caigut a bord d'un vaixell enmig d'una tempesta. Algú a la coberta diu
que llançarà un salvavides per transportar-lo. El que està a l’aigua, però, ha d’acceptar el final del “tracte”,
és a dir, agafar-se i aferrar-se a el que se li ha proporcionat. D’aquesta manera, en molts aspectes, es tracta
de l’aliança entre Déu i la humanitat.

Com us ajuda l’analogia anterior a entendre el concepte de gràcia que existeix a l’aliança? Com us ajuda
a entendre en què s’ha de basar la vostra relació amb Déu?

DIMECRES ↥        

Signe de l’arc de Sant Martí
"I Déu va dir: 'Aquest és el signe de l'aliança que faig entre jo i tu i tota criatura viva que estigui amb
vosaltres per a totes les generacions futures: poso el meu arc al núvol, i serà un signe de la pacte entre
jo i la terra ” ( Gn. 9: 12-13, RSV ) .

Pocs fenòmens naturals són més bonics que l’arc de Sant Martí. Qui no recorda la primera fascinació i
meravella d’un nen com aquelles sorprenents barres de llum inclinades sobre el cel com una mística mena
d’atenció cap al cel (o potser només un cinturó de pallasso)? Fins i tot com a adults, la vista d’aquests colors
escandalosos als núvols ens pot treure l’alè. No és estrany que encara avui l’arc de Sant Martí s’utilitzi com a
símbol per a tantes coses: des d’organitzacions polítiques fins a cultes fins a grups de rock fins a agències de
viatges (busqueu la paraula “arc de Sant Martí” al web i vegeu). Viouslybviament, aquestes belles bandes de
colors encara toquen acords als nostres cors i ments.

Per descomptat, aquest era el punt central de Déu.

Per què el Senyor va dir que l’arc de Sant Martí simbolitzaria? Gènere 9: 12-17 .

El Senyor va dir que faria servir l'arc de Sant Martí com a signe de "la meva aliança" ( Gn. 9:15 ) . Què
interessant que fes servir aquí la paraula pacte , ja que, en aquest cas, el pacte difereix de com s’utilitza en
altres llocs. En contrast amb el pacte amb Abraham o el pacte del Sinaí, no hi ha cap obligació específica
expressada per part dels que es beneficiarien del pacte (fins i tot Noè). Les paraules de Déu aquí són per a
totes les persones, per a "tota criatura viva de tota carn" ( Gn. 9:15, RSV ) per a "totes les generacions
futures" ( Gn. 9:12, RSV ) . Les paraules de Déu són universals i ho abasten, independentment de si algú opta
per obeir el Senyor o no. En aquest sentit el concepte deno s’utilitza l’ aliança com es fa en altres llocs de la
Bíblia quan es parla de la relació entre Déu i els humans.

En quin sentit aquest pacte també revela la gràcia de Déu? Qui va iniciar aquest pacte? Qui és el
màxim benefactor?

Tot i que el pacte, tal com s’expressa aquí, no comporta obligacions específiques per part nostra (la part
de Déu, per descomptat, no és mai destruir el món amb una inundació), com ens podria influir el nostre
coneixement del que simbolitza l’arc de Sant Martí per viure en l’obediència? al Senyor? En resum, hi ha
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algunes obligacions implícites per part nostra quan mirem cap al cel i veiem l’arc de Sant Martí? Penseu
en tot el context en què va arribar l’arc de Sant Martí i les lliçons que podem aprendre d’aquest relat.

DIJOUS ↥        

"Només va quedar Noè"
“Va esborrar tots els éssers vius que hi havia a la superfície del terra, l’home i els animals, les coses
rastreres i les aus del cel; van ser esborrades de la terra. Només va quedar Noè i els que eren amb ell a
l’arca ” ( Gn. 7:23, LSG ) .

En aquest text es troba la primera menció del concepte de "el romanent" a les Escriptures. La paraula
traduïda "va quedar" prové d'una altra paraula les arrels de la qual s'utilitzen moltes vegades a l'Antic
Testament, on es transmet la idea d'un romanent .

"I Déu m'ha enviat davant teu per preservar per a tu un romanent a la terra i mantenir-te viu per a molts
supervivents". ( Gènere 45: 7, RSV ; subratllat subministrat) .

"I el que quedi a Sió i romangui a Jerusalem serà anomenat sant, tot el que ha estat registrat per tota la vida
a Jerusalem" ( Isa. 4: 3, RSV ; subratllat subministrat) .

"En aquell dia, el Senyor estendrà la seva mà una segona vegada per recuperar el romanent que queda del
seu poble" ( Isaïes 11:11, RSV ; subratllat subministrat) .

En tots aquests casos, les paraules en cursiva estan vinculades a les paraules similars "va quedar" que es troba
a Gènesi 7:23 , ( RSV ) .

Busqui en Gènesi 7:23 i els altres exemples. Com enteneu el concepte de romanent aquí? Quines
són les condicions ambientals que van conduir a una resta? Com s’ajusta l’aliança a la idea d’un
romanent?

En el moment de la inundació, el Creador del món es va convertir en el jutge del món. El judici mundial que
s’acostava plantejava la pregunta de si tota la vida a la terra, fins i tot la vida humana, seria destruïda. Si no,
qui serien els supervivents? Qui seria el romanent?

En aquest cas, van ser Noah i la seva família. Tot i això, la salvació de Noè estava relacionada amb l’aliança
de Déu amb ell ( Gn. 6:18 ) , una aliança que es va originar i va ser executada per un Déu de misericòrdia i
gràcia. Van sobreviure només a causa del que Déu va fer per ells, per molt important que fos la seva
cooperació. Siguin quines fossin les obligacions de l’aliança de Noè, i per molt fidel que les executés, la seva
única esperança era la misericòrdia de Déu.

Basant-nos en la nostra comprensió dels esdeveniments del darrer dia, que inclou un moment en què
Déu tindrà un romanent ( vegeu Apocalipsi 12:17 ) , quins paral·lels podem aprendre de la història de
Noè que ens ajudarà a preparar-nos per formar part del romanent ? De quines maneres prenem decisions
cada dia que poden afectar exactament el lloc en què ens trobem en aquell moment?

DIVENDRES ↥        
Pensament addicional : llegiu Ellen G. White, "El diluvi", pàgines 90-104 i "Després del diluvi", pàgines
105-110, a Patriarques i profetes .

“L'arc de Sant Martí, un fenomen físic natural, era un símbol adequat de la promesa de Déu de no destruir la
terra mai més per una inundació. En la mesura que les condicions climàtiques de la terra serien
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completament diferents després de l’inundació i les pluges substituirien a la majoria de parts del món el lloc
de l’antiga rosada benèfica per humitejar el sòl, calia alguna cosa per calmar les pors dels homes cada
vegada que començava a ploure. caure. La ment espiritual pot veure en fenòmens naturals les revelacions de
Déu de si mateix ( vegeu Rom. 1:20 ) . Per tant, l'arc de Sant Martí és una evidència per al creient que la
pluja portarà benedicció i no destrucció universal ". - The SDA Bible Commentary, vol. 1, pàg. 265.

Preguntes de debat:

1. “En aquells dies, el món feia ruïnes, la gent es multiplicava, el món bramava com un toro salvatge i
el gran déu va despertar el clam. Enlil va escoltar el clam i va dir als déus en consell: "El rebombori
de la humanitat és intolerable i el son ja no és possible a causa del babel". Així, els déus van
acordar exterminar l’home ”. - "La història del diluvi" a L'epopeia de Gilgamesh, trad. NK Sanders
(Londres: The Penguin Group, 1972), pàg. 108. Compareu aquesta raó del diluvi amb la raó
exposada a la Bíblia.

2. Noè va advertir més que la seva generació del judici que Déu s’acosta. El propòsit de la seva
advertència era ajudar la gent a percebre la seva necessitat de salvació. Per què les veritats de la
salvació són generalment impopulars? Enumereu i discutiu algunes coses que impedeixen que
moltes persones acceptin el pla de Déu per a la seva salvació. Vegeu Joan 3:19; Joan 7: 47-48;
Joan 12: 42-43; Jaume 4: 4 .

Resum : En l'estudi d'aquesta setmana, hem assenyalat que els pactes que Déu va fer amb Noè són els
primers que es parlen explícitament a la Bíblia. Mostren el seu interès amable per la família humana i el seu
desig d’entrar en una relació salvadora amb ells. Déu va reafirmar el seu pacte amb Noè, i va ser el
compromís de Noè amb Déu el que el va protegir de l'apostasia imperant i, finalment, va salvar a ell i a la
seva família del judici devastador del diluvi.

“Aquest símbol [l’arc de Sant Martí] als núvols és per confirmar la creença de tots i establir la seva confiança
en Déu, perquè és una mostra de la misericòrdia i la bondat divines per a l’home; que, tot i que Déu ha estat
provocat per destruir la terra pel Diluvi, tot i així, la seva misericòrdia abasta la terra. " - Ellen G. White, The
Story of Redemption , pàg. 71 .
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