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

LLIÇÓ 11

TARDA DE DISSABTE

Llegiu per a l’estudi d’aquesta setmana: Exod. 25: 8; És un. 53: 4-12; Heb. 10: 4; Heb. 9:14; Heb. 8:
1-6; 1 Tim. 2: 5-6 .

   
   

Una nit sense lluna, el cel negre com la tinta vessada, cobria tot Frank a l’ombra mentre recorria els carrers
urbans buits. Al cap d’una estona va sentir passos darrere seu, algú seguint la foscor. Llavors la persona el va
agafar i va dir: "Frank, l'impressor?"

“Sí, sóc ell. Però, com ho vas saber? ”

"Bé", va respondre l'estrany, "no et conec. Però conec molt bé el teu germà, i fins i tot en la foscor, els teus
maneres, la teva manera de caminar, la teva figura em recordaven tant a ell, que només vaig suposar que
eres el seu germà, perquè em va dir que en tenia un ”.

Aquesta història revela una veritat poderosa sobre el servei santuari israelita. Era, diu la Bíblia, una ombra,
una figura, una imatge del real. Malgrat tot, hi havia prou a les ombres i imatges per prefigurar i revelar
clarament les veritats que se suposava que representaven: la mort i el ministeri dels sacerdots de Crist al
santuari celestial.

La setmana d'un cop d'ull: per què Déu volia que els israelites construïssin un santuari? Què ens ensenya
el santuari sobre Crist com a substitut? Què fa Jesús al cel com a representant nostre?

Estudieu la lliçó d’aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte, 12 de juny.

DIUMENGE ↥        

Relacions
“I posaré el meu tabernacle entre vosaltres, i la meva ànima no us aborrirà. I caminaré entre vosaltres, i
seré el vostre Déu, i sereu el meu poble ” (Lev. 26: 11-12) .

Un punt hauria de quedar clar ara: ja sigui en l’ antiga aliança o en la nova aliança, el Senyor busca una
relació estreta i amorosa amb el seu poble. De fet, els pactes ajuden bàsicament a formar (a falta d'una
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El santuari del Nou pacte

                 
      

Vers de memòria: "Per tant, és el mediador d'una nova aliança, perquè els qui són cridats rebin 
l'herència eterna promesa" (Hebreus 9:15) .

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ca&u=https://classic.biblegateway.com/passage/?search%3DExod.+25:8;+Isa.+53:4-12;+Heb.+10:4;+Heb.+9:14;+Heb.+8:1-6;+1+Tim.+2:5-6%26version%3DNKJV
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ca&u=https://classic.biblegateway.com/passage/?search%3DExod.+25:8;+Isa.+53:4-12;+Heb.+10:4;+Heb.+9:14;+Heb.+8:1-6;+1+Tim.+2:5-6%26version%3DNKJV
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ca&u=https://classic.biblegateway.com/passage/?search%3DExod.+25:8;+Isa.+53:4-12;+Heb.+10:4;+Heb.+9:14;+Heb.+8:1-6;+1+Tim.+2:5-6%26version%3DNKJV
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ca&u=https://classic.biblegateway.com/passage/?search%3DExod.+25:8;+Isa.+53:4-12;+Heb.+10:4;+Heb.+9:14;+Heb.+8:1-6;+1+Tim.+2:5-6%26version%3DNKJV
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ca&u=https://classic.biblegateway.com/passage/?search%3DExod.+25:8;+Isa.+53:4-12;+Heb.+10:4;+Heb.+9:14;+Heb.+8:1-6;+1+Tim.+2:5-6%26version%3DNKJV
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ca&u=https://classic.biblegateway.com/passage/?search%3DExod.+25:8;+Isa.+53:4-12;+Heb.+10:4;+Heb.+9:14;+Heb.+8:1-6;+1+Tim.+2:5-6%26version%3DNKJV
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ca&u=https://classic.biblegateway.com/passage/?search%3DExod.+25:8;+Isa.+53:4-12;+Heb.+10:4;+Heb.+9:14;+Heb.+8:1-6;+1+Tim.+2:5-6%26version%3DNKJV
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ca&u=https://classic.biblegateway.com/passage/?search%3DExod.+25:8;+Isa.+53:4-12;+Heb.+10:4;+Heb.+9:14;+Heb.+8:1-6;+1+Tim.+2:5-6%26version%3DNKJV
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ca&u=https://classic.biblegateway.com/passage/?search%3DExod.+25:8;+Isa.+53:4-12;+Heb.+10:4;+Heb.+9:14;+Heb.+8:1-6;+1+Tim.+2:5-6%26version%3DNKJV
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ca&u=https://classic.biblegateway.com/passage/?search%3DExod.+25:8;+Isa.+53:4-12;+Heb.+10:4;+Heb.+9:14;+Heb.+8:1-6;+1+Tim.+2:5-6%26version%3DNKJV
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ca&u=https://classic.biblegateway.com/passage/?search%3DExod.+25:8;+Isa.+53:4-12;+Heb.+10:4;+Heb.+9:14;+Heb.+8:1-6;+1+Tim.+2:5-6%26version%3DNKJV
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=ca&u=https://classic.biblegateway.com/passage/?search%3DExod.+25:8;+Isa.+53:4-12;+Heb.+10:4;+Heb.+9:14;+Heb.+8:1-6;+1+Tim.+2:5-6%26version%3DNKJV
https://yttteek4djnaibskewmyg4jhwm--ssnet-org.translate.goog/lessons/21b/less11m.html#sun
https://yttteek4djnaibskewmyg4jhwm--ssnet-org.translate.goog/lessons/21b/less11m.html#top


paraula millor) les "regles" d'aquesta relació.

La relació és crucial per a l’aliança, en qualsevol moment o context. Tot i així, perquè existeixi una relació,
cal que hi hagi interacció, comunicació i contacte, especialment per als humans pecadors, fal·libles i
dubtosos. El Senyor, per descomptat, sabent-ho, va prendre la iniciativa per assegurar-se que Ell es
manifestaria a nosaltres de manera que nosaltres, dins dels límits de la humanitat caiguda, poguem
relacionar-nos amb Ell d’una manera significativa.

Llegiu Èxode 25: 8 , el manament del Senyor a Israel per construir un santuari. Quins motius dóna
el Senyor per voler que facin això?

La resposta a aquesta pregunta, per descomptat, planteja una altra pregunta i és per què? Per què el Senyor
vol viure enmig del seu poble?

La veritat, potser, la podríem trobar en els dos versos d’avui enumerats més amunt. Fixeu-vos que el Senyor
"tabernaclarà" (o "habitarà") entre ells; Llavors diu que no els "avorrirà". Llavors diu que "caminarà" entre ells
i serà el seu Déu, i ells seran el seu poble ( Lev. 26: 11-12 ) . Mireu els elements que es troben en aquests
textos. Una vegada més, l’aspecte relacional es manifesta molt clarament.

Preneu-vos uns minuts: analitzeu Lev. 26: 11-12 i Èxode 25: 8 . Escriviu com encaixen els
diversos elements amb la noció que el Senyor busca una relació amb el seu poble.

Centreu-vos específicament en les paraules "la meva ànima no us avorrirà". Què hi ha del propi santuari
que proporciona el mitjà pel qual les persones caigudes i pecadores poden ser acceptades pel Senyor, i
per què és tan important per al procés de formar un pacte?

DILLUNS ↥        

El pecat, el sacrifici i l’acceptació ( Heb. 9:22 )
La manera divinament designada perquè el pecador de l’Antic Testament es lliurés del pecat i la culpa era
mitjançant sacrificis d’animals. Les ofrenes de sacrifici israelites es detallen al Levític 1 a 7. Es va prestar
una atenció especial a l’ús i eliminació de la sang en els diferents tipus de sacrificis. De fet, el paper de la
sang en els rituals de sacrifici és un dels trets unificadors dels sacrificis israelites.

La persona que havia pecat i, per tant, havia trencat la relació de pacte i la llei que la regulava, es podia
restablir a la plena comunitat amb Déu i la humanitat portant un sacrifici animal com a substitut. Els
sacrificis, amb els seus ritus, eren els mitjans designats per Déu per aconseguir la neteja del pecat i la
culpa. Es van instituir per netejar el pecador, traslladant el pecat i la culpa individuals al santuari escampant
sang i restablint la comunió i la plena convivència pactista del penitent amb el Déu personal que és el Senyor
salvador.

Com ens ajuden aquests conceptes, expressats anteriorment, a entendre les preguntes al final de
l’estudi d’ahir?

Quina importància profètica hi havia en el sacrifici animal? ( Isa. 53: 4-12, Heb. 10: 4 ) .

Els sacrificis d'animals de l'Antic Testament eren els mitjans divinament ordenats per alliberar el pecador del
pecat i la culpa. Van canviar l'estatus del pecador des de culpable i digne de mort a aquell de perdonat i
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restablert en la relació pactista Déu-home. Però hi havia un sentit en què els sacrificis d’animals eren de
naturalesa profètica. Al cap i a la fi, cap animal no va ser un substitut adequat per expiar el pecat i la culpa
de la humanitat. Pau ho afirma en el seu propi llenguatge: "És impossible que la sang dels toros i les cabres
eliminin els pecats" (Hebreus 10: 4, RVS). Per tant, un sacrifici d’animals volia ser l’esperança de l’arribada
del Servent diví-humà de Déu, que moriria com a mort substitutòria dels pecats del món. És mitjançant
aquest procés que el pecador és perdonat i acceptat pel Senyor, i s’estableix la base de la relació de
l’aliança.

Posa’t en la posició d’algú que vivia en temps de l’Antic Testament, quan sacrificaven animals al
santuari. Recordant, també, la importància del bestiar per a la seva economia, cultura i tota la seva
forma de vida, quina lliçó se suposava que havien de donar aquests sacrificis sobre el cost del pecat?

DIMARTS ↥        

La substitució
"Qui es va lliurar pels nostres pecats, perquè ens pogués alliberar d'aquest mal món actual, segons la
voluntat de Déu i del nostre Pare" (Gàl. 1: 4) .

No hi ha dubte: un dels temes clau (si no el tema clau) del Nou Testament és que Jesucrist va morir com a
sacrifici pels pecats del món. Aquesta veritat és el fonament de tot el pla de salvació. Qualsevol teologia que
nega l'expiació de la sang de Crist nega el cor i l'ànima del cristianisme. Una creu sense sang no pot salvar
ningú.

Mediteu sobre el text d'avui i després responeu a aquestes preguntes: Jesús es va oferir
voluntari per morir? Per qui va morir? Què aconseguiria la seva mort?

La substitució és la clau de tot el pla de salvació. A causa dels nostres pecats, mereixem morir. Crist, pel seu
amor per nosaltres, "es va donar a si mateix pels nostres pecats" (Gal. 1: 4) . Va morir la mort que ens
mereixem. La mort de Crist com a substitut dels pecadors és la gran veritat de la qual deriva tota altra
veritat. La nostra esperança, la de la restauració, la llibertat, el perdó, la vida eterna al paradís, descansa en
l’obra que va fer Jesús, la de lliurar-se pels nostres pecats. Sense això, la nostra fe no tindria sentit. També
podríem posar la nostra esperança i confiança en una estàtua de peix. La salvació només arriba a través de la
sang, la sang de Crist.

Cerqueu els textos següents: Matt. 26:28, Ef. 2:13, Heb. 9:14, 1 mascota. 1:19 . Què ens diuen
de la sang? Quin paper juga, doncs, la sang en el pla de salvació?

“No és la voluntat de Déu que desconfieu i tortureu la vostra ànima amb la por que Déu no us accepti perquè
sou pecador i indigne ... Podeu dir: 'Sé que sóc pecador, i és per això que necessito un Salvador ... No tinc
cap mèrit ni bondat per reclamar la salvació, però presento davant Déu la sang expiatòria de l'Anyell
impecable de Déu, que treu el pecat del món. Aquesta és la meva única petició. ”- Ellen G. White, The Faith
I Live By , pàg. 100 .

Viu la cita d’Ellen White que s’enumera més amunt. Torneu a escriure-ho amb les vostres paraules. Feu-
lo personal. Posa-hi les teves pròpies pors i dolor i, a continuació, escriu el que et donen les promeses
que hi contenen. Quina esperança teniu a causa de la sang del nou pacte?

DIMECRES ↥        
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El nou pacte: gran sacerdot
El santuari terrenal, on Déu va escollir viure amb el seu poble, es va centrar al voltant del sacrifici dels
animals. Tot i així, el servei no va acabar amb la mort d’aquestes criatures. El sacerdot ministrava la sang al
santuari en nom del pecador després de la matança del sacrifici.

Tot aquest servei, però, només era una ombra, un símbol, del que Crist faria pel món. Així, de la mateixa
manera que els símbols (el servei del santuari) no van acabar amb la mort de l'animal, l'obra de Crist per a
nosaltres tampoc va acabar amb la seva mort a la creu.

Estudi per avui Hebreus 8: 1-6 . Pregueu pels versos. Demaneu al Senyor que us ajudi a entendre
el que s’està dient aquí i per què és important que ho coneguem. Quan hàgiu acabat, escriviu amb
les vostres paraules el que creieu que ens és el missatge del Senyor en aquests versos. Pregunteu-
vos també: Com ens ajuden aquests textos a entendre el nou pacte?

De la mateixa manera que hi havia un santuari terrenal, un sacerdoci i un ministeri sota l’antic pacte, també
hi ha un santuari celestial, un sacerdoci celestial i un ministeri celestial sota el nou pacte. No obstant això, el
que només eren símbols, imatges i ombres ( Hebreus 8: 5 ) de l'antic pacte es va convertir en una realitat en
el nou.

A més, en lloc d’un animal amoral com a substitut, tenim el Jesús sense pecat; més que sang d’animals,
tenim la sang de Crist; en lloc d’un santuari creat per l’home, tenim el “veritable tabernacle, que el Senyor
va aixecar, i no l’home” (Hebreus 8: 2) ; i en lloc d’un sacerdot humà pecador i equivocat, tenim a Jesús com
el nostre gran sacerdot servint en nom nostre. Tenint en compte tot això, penseu en les paraules de Pau:
"Com escapar-nos si descuidem una salvació tan gran ...?" ( Heb. 2: 3 ) .

Penseu-hi: Jesús va viure una vida sense pecat en nom vostre, va morir en nom vostre i ara és al cel i
serveix al santuari en nom vostre. Tot això es va fer per salvar-vos dels terribles resultats finals del
pecat. Planifiqueu el dia següent aproximadament per parlar amb algú sobre aquestes meravelloses
notícies, algú que creieu que necessita escoltar. Elaboreu prèviament, basant-vos en l'estudi d'avui, el
que direu.

DIJOUS ↥        

Ministeri Celestial ( Heb. 9:24 )
Estudieu Hebreus 9:24, sobretot en el context del qual es dóna, el d’explicar el ministeri de Crist al cel
després de la seva mort sacrificada en nom nostre. Tot i que es pot dir molt, volem centrar-nos en un punt, la
frase al final, que diu que Crist apareix ara en presència de Déu per nosaltres.

Penseu en què significa això. Nosaltres, pecadors, humanitat caiguda; nosaltres, que seríem consumits per la
brillantor de la glòria de Déu si ens hi enfrontéssim ara; nosaltres, per molt dolents que haguem estat o per
què hem violat descaradament la santa llei de Déu, tenim algú que aparegui en presència de Déu per
nosaltres. Tenim un representant davant del Pare en nom nostre. Penseu en l’amor, el perdó i l’acceptació
de Crist quan era aquí a la terra. Aquesta mateixa persona és ara el nostre mediador al cel?

Aquesta és l’altra part de les bones notícies. No només Jesús va pagar la pena pels nostres pecats, després
d’haver-los pres a la creu ( 1 Pe. 2:24 ) , sinó que ara es troba davant de Déu, un mediador entre el cel i la
terra, entre la humanitat i la divinitat.

Això té un sentit perfecte. Jesús, com a Déu i a l’home (un home perfecte sense pecat), és l’únic que podria
salvar la bretxa entre la humanitat i Déu, causada pel pecat. El punt crucial que cal recordar en tot això
(encara que n’hi ha molts) és que ara hi ha un home, un ésser humà, que es pot relacionar amb totes les
nostres proves, dolors i temptacions ( Heb. 4: 14-15 ) , que ens representa davant del Pare.
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“Perquè hi ha un Déu i un sol mediador entre Déu i els homes, l’home Crist Jesús; Qui es va donar
un rescat per a tots, per a ser testificat a temps ” (1 Tim. 2: 5-6) . Quins dos rols posa aquest text
a Jesús, i com es van prefigurar aquests rols al servei del santuari terrestre?

La gran notícia de la nova aliança és que ara, a causa de Jesús, els pecadors penedits tenen algú que els
representa al cel davant del Pare, algú que guanyava per ells allò que mai no podrien guanyar per ells
mateixos, i això és la justícia perfecta, l’única justícia que pot estar en presència de Déu. Jesús, amb
aquesta justícia perfecta, realitzada a la seva vida a través del sofriment ( Heb. 2:10 ) , es presenta davant
de Déu, reclamant per nosaltres el perdó del pecat i el poder sobre el pecat, perquè sense aquests no
tindríem cap esperança, ni ara ni certament. no en el judici.

Pregueu i mediteu sobre la idea d’un ésser humà, algú que ha experimentat la temptació de pecar,
davant de Déu al cel. Què significa això per a tu personalment? Quin tipus d’esperança i ànims aporta
això?

DIVENDRES ↥        
Pensament addicional :

“L’àngel més alt del cel no tenia el poder de pagar el rescat per una ànima perduda. Els querubins i els
serafins només tenen la glòria amb la qual estan dotats pel Creador com a criatures seves, i la reconciliació
de l’home amb Déu només es podria aconseguir mitjançant un mediador que era igual a Déu, que posseïa
atributs que el dignificarien i el declararien digne. tractar amb l’infinit Déu en nom de l’home i representar
també Déu en un món caigut. El substitut i la garantia de l’home han de tenir la naturalesa de l’home, una
connexió amb la família humana a qui havia de representar i, com a ambaixador de Déu, ha de participar de
la naturalesa divina, tenir una connexió amb l’Infinit, per tal de manifestar Déu al món. , i ser un mediador
entre Déu i l’home ”. - Ellen G. White, Missatges seleccionats, llibre 1 , pàg. 257 .

“Jesús continua: Com em confesseu davant els homes, també us confessaré davant Déu i els sants àngels. Heu
de ser els meus testimonis a la terra, canals pels quals la meva gràcia pot fluir per a la curació del món. Així
que seré el vostre representant al cel. El Pare no veu el vostre caràcter defectuós, sinó que us veu vestit de
la meva perfecció. Sóc el mitjà a través del qual us arribaran les benediccions del cel. I tothom que em
confessi compartint el meu sacrifici pels perduts serà confessat com a partícip de la glòria i l'alegria dels
redimits ". - Ellen G. White, El desig de les edats , pàg. 357 .

Preguntes de debat:

1. Llegiu Romans 5: 2, Efesis 2:18 i Efesis 3:12 . Què diuen que ens ajudi a entendre el nostre accés al
Pare a través de Jesús?

2. Mireu la segona cita d’Ellen G. White que s’enumera a dalt. Fixeu-vos en com explica el paper de la
mediadora. Quan el Pare ens mira, no veu el nostre caràcter defectuós, sinó la perfecció de
Crist. Penseu en què significa això i parleu amb la classe.

3. Veient el que hem estudiat aquesta setmana, pregunteu-vos com respondríeu a aquesta pregunta:
“D'acord, doncs Crist és al santuari del cel. I què? Què significa això a nivell diari i pràctic? "

Resum : l'antic sistema de pacte-sacrifici va ser substituït pel nou; en lloc de sacrificar animals per
sacerdots pecadors en un santuari terrestre, ara tenim Jesús, el nostre sacrifici perfecte. Ens representa
davant del Pare al santuari del cel, que constitueix la base de la nova aliança i de les seves promeses.
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