
Present Truth in Deuteronomy Comença la lliçó de l’escola Sabbath Guia d’estudi de la Bíblia: quart trimestre del
2021

LLIÇÓ 6 
 

Perquè ¿què és No tan gran?

TARDA DE DISSABTE

Llegiu per a l’estudi d’aquesta setmana: Deut. 4: 1-9 , Mat. 15: 1-9 , Núm. 25: 1-15 , 1
Cor. 10:13 , Deut. 4: 32-35 , Mat. 5: 13-16 . 

 
Text de la memòria: "I quina gran nació hi ha que tingui els estatuts i els judicis justos que hi ha en
tota aquesta llei que us presento avui?" ( Deuteronomi 4: 8, NKJV ) .

 
Els primers tres capítols de Deuteronomi eren bàsicament una lliçó d’història, que recordava a la gent el

que havien viscut fins aquell moment. Quan arribem al capítol quatre, la lliçó d’història canvia més a un
mode sermònic. El relat d’esdeveniments no va ser només per als aficionats a la història; en lloc d’això, va
servir a un propòsit, mostrant-los el poder i la gràcia de Déu que treballava entre la gent, i que, tot i que
es van desordenar, el Senyor encara anava a honorar la seva aliança amb ells.

El capítol quart comença amb la paraula hebrea (una conjunció i un adverbi), we'attah , que es pot
traduir per "I ara" o "Així que ara". Acabaven d’haver revisat la seva història recent, un recordatori del que
Déu havia fet en portar-los a aquest punt - així, o “així ara”, han de fer el que Déu els diu que
facin (vegeu també Deut. 10:12 ) a resposta.

 
Per això, el primer verb que apareix després del "Així que ara" és shama ', el mateix verb (i amb la

mateixa forma) que s'utilitzava al començament de l' oració de Shema , i significa "escoltar" o "escoltar" o
"obeir" ”- un verb repetit a través del deuteronomi.

 
Així, comença el capítol: "Així que ara, Israel, pel que he fet per vosaltres, heu d'obeir el següent ..."

 
Estudieu la lliçó d’aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte, 6 de novembre. 

 

DIUMENGE ↥        
 

No afegiu ni emporteu
Llegiu Deuteronomi 4: 1 , 2 . Quina va ser l'advertència específica que el Senyor els va donar
pel que fa als seus "estatuts i sentències", i per què això seria quelcom que de seguida se'ls
avisa? (Vegeu també Deut. 12:32 )
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El Senyor els diu que obeeixin els "estatuts i sentències" i que no els afegeixin ni els treguin. Per què dir
això? Al cap i a la fi, per què algú voldria canviar la llei de Déu? 

Sabem la resposta, és clar. 
 

“Satanàs ha estat perseverant i incansable en els seus esforços per perseguir la feina que va començar al
cel, per canviar la llei de Déu. Ha aconseguit fer creure al món la teoria que va presentar al cel abans de
la seva caiguda, segons la qual la llei de Déu era defectuosa i necessitava ser revisada. Una gran part de
l’església cristiana professada, per la seva actitud, si no per les seves paraules, demostren que han
acceptat el mateix error ”. - Ellen G. White, Missatges seleccionats , llibre 2, pàg. 107 .

Quan penses en la història de l’antic Israel, veus que de moltes maneres tenien problemes perquè no
només ignorarien determinats preceptes de la llei, que a tots els efectes pràctics estaven eliminant la llei,
sinó que s’hi afegirien. , en el sentit d’incorporar pràctiques que no estaven especificades a la llei i que,
de fet, van conduir en última instància a transgredir-la. 

 
Llegiu Mateu 15: 1-9 . Com veiem aquí un exemple del principi que, tot i que en un altre
context, Moisès va advertir als fills d’Israel?

Quan els hebreus finalment van obtenir la promesa de la terra, sovint ignoraven les advertències directes
sobre, per exemple, la idolatria. Com a resultat, van seguir moltes pràctiques paganes, de vegades fins i
tot com a part del seu suposat culte a Jahvè. En temps de Jesús, però, havien afegit tota mena de
tradicions humanes que, com va dir Jesús mateix, feien que «el manament de Déu no tingués cap efecte».

 
De qualsevol manera, afegint o eliminant, es va canviar la llei i la nació en va patir les conseqüències. 

 

De quines maneres hem de tenir cura de no afegir o treure allò que Déu ens diu que fem?

DILLUNS ↥         
 

Baal Peor
A Deuteronomi 4: 3 , 4 , als fills d’Israel se’ls dóna una mica més d’una lliçó d’història, per funcionar

com un recordatori del passat i de les veritats espirituals i pràctiques que idealment haurien d’aprendre.
 

Llegiu els números 25: 1-15 . Què va passar i quines veritats espirituals i pràctiques haurien
d'haver pres la gent d'aquest fracàs?

 

Per molt incòmodes que siguem amb les històries d’Israel que va acabar amb algunes de les nacions
paganes que els envolten, aquest relat sens dubte ajuda a explicar la lògica que hi ha darrere del
comandament. Israel havia de ser testimoni de les nacions paganes que l’envoltaven del veritable Déu,
l’únic Déu. Havien de ser un exemple per mostrar com era l’adoració al Déu veritable. En canvi, en
adherir-se als "déus" pagans que els envoltaven, sovint van caure en rebel·lió directa contra el mateix Déu
que havien de representar al món.

 
Tot i que la frase "cometre prostitutes" sovint té un significat espiritual, ja que Israel va perseguir déus i

pràctiques paganes (vegeu Os. 4: 12-14 ) , en aquest cas la llengua (i la resta de la història) suggereix que
hi ha va pecar sexualment, almenys al principi. Aquí també, Satanàs va aprofitar la naturalesa humana
caiguda, utilitzant les dones paganes per seduir els homes, que òbviament es van deixar seduir.

 
Sens dubte, l’acte de prostitució física també va degenerar en prostitut espiritual. Les persones

implicades van quedar atrapades en pràctiques de culte pagà en què Israel es va "unir a Baal de Peor". és a
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dir, d'alguna manera es van unir a aquest déu fals i fins i tot se'n van sacrificar. Malgrat tot el que els
havien ensenyat i explicat, estaven disposats a llençar-ho tot en plena passió i luxúria.

Com podria haver passat això? Fàcilment. En endurir les seves consciències amb el primer pecat, el físic,
estaven madurs per caure en aquest darrer, l’espiritual, que devia ser l’objectiu final de Satanàs. S’havien
quedat tan degradats que, segons el text, un home va portar la seva dona madianita al campament
mateix, just davant Moisès i davant la gent que plorava fora del tabernacle.

 

Les nostres ments i cossos estan íntimament lligats. El que afecta un afecta l’altre. Què
podem aprendre d’aquesta història sobre com de perillosa pot ser la indulgència espiritual
per a nosaltres?

DIMARTS ↥        
 

Uniu-vos al Senyor, el vostre Déu
Milers van morir en el pecat amb Baal Peor. "Tots els homes que van seguir Baal Peor" van ser

destruïts. No obstant això, molts no van seguir l'apostasia.
 

Qui eren?
 

"Però vosaltres que us heu adherit al Senyor, el vostre Déu, esteu tots vivents avui" ( Deut. 4:
4) . Com explica aquest text la diferència entre els que van caure en el pecat i els que no? Quin
és el missatge important per a nosaltres sobre el pecat i la temptació i el poder de Déu en les
nostres vides?

Fixeu-vos en el contrast entre la paraula "tot" d'aquest vers i el vers anterior. "Tots" que van seguir
després de Baal Peor van ser destruïts; però "tots els que us heu adherit al Senyor era viu". Aleshores no hi
havia un punt mig i tampoc no n’hi ha cap ara. Estem a favor o en contra de Jesús ( Mateu 12:30 ) .

 
La paraula hebrea per a "va escindir", dbq, sovint apunta a un fort compromís d'adherir-se a alguna cosa

fora d'un mateix. La mateixa arrel de paraula hebrea s’utilitza al Gènesi 2:24 , quan un home deixa la seva
família i “s’uneix” a la seva dona (vegeu també Rut 1:14 ) . En aquest context, va aparèixer quatre
vegades més al Deuteronomi ( Deut. 10:20 , Deut. 11:22 , Deut. 13: 4 , Deut. 30:20 ) , i en cada cas la idea
era la mateixa: ells, la gent, s’havia d’adherir (aferrar-se) al seu Déu. És a dir, s’havien de lliurar a Ell i
treure’n poder i força.

 
El que és important recordar és que les persones mateixes són el subjecte del verb: han de separar-

se. Han de prendre la decisió de "unir-se" a Déu i, després, amb el seu poder i la seva força, evitar caure
en el pecat.

 
Llegiu Judes 24 i 1 Corintis 10:13 . Què es diu aquí al Nou Testament que també es troba
al Deuteronomi 13: 4 ?

 

Déu és fidel; Déu pot evitar que caiguem. Però hem de prendre la decisió conscient, com van fer els
fidels de Baal Peor, d’adherir-se a Déu. Si és així, podem estar segurs que, sigui quina sigui la temptació,
podem mantenir-nos fidels.

 

Com ens ajuden a unir-nos al Senyor coses com l’oració, l’estudi de la Bíblia, l’adoració i la
comunió?

DIMECRES ↥        

2 de novembre

3 de novembre

https://ssnet-org.translate.goog/lessons/21d/less06.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ca&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=nui#tue
https://ssnet-org.translate.goog/lessons/21d/less06.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ca&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=nui#top
http://biblia.com/bible/nkjv/Deut.%204.4
http://biblia.com/bible/nkjv/Matt.%2012.30
http://biblia.com/bible/nkjv/Genesis%202.24
http://biblia.com/bible/nkjv/Ruth%201.14
http://biblia.com/bible/nkjv/Deut.%2010.20
http://biblia.com/bible/nkjv/Deut.%2011.22
http://biblia.com/bible/nkjv/Deut.%2013.4
http://biblia.com/bible/nkjv/Deut.%2030.20
http://biblia.com/bible/nkjv/Jude%2024
http://biblia.com/bible/nkjv/1%20Corinthians%2010.13
http://biblia.com/bible/nkjv/Deuteronomy%2013.4
https://ssnet-org.translate.goog/lessons/21d/less06.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ca&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=nui#wed
https://ssnet-org.translate.goog/lessons/21d/less06.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ca&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=nui#top


Per a quina nació hi ha tan gran?
El que segueix en els pròxims versos després de Deuteronomi 4: 4 són alguns dels textos més profunds i

bells de tota l'Escriptura (l'hebreu és magnífic!). Es podria argumentar que, en essència, el missatge del
Deuteronomi es troba aquí mateix, i tota la resta és un comentari. A mesura que llegiu aquests textos,
penseu en diverses maneres que el principi aquí es podria aplicar a nosaltres també.

 
Llegiu Deuteronomi 4: 5-9 . Per què el Senyor, per mitjà de Moisès, hauria dit el que va fer
aquí a Israel?

 

El Senyor vol que la gent s’adoni que ha estat cridada, escollida, per una raó especial. Són una nació
"gran", tal com Déu li havia dit a Abram des de la primera crida dels caldeus que: "Jo et convertiré en
una gran nació" ( Gn. 12: 2, NKJV ; vegeu també Gn. 18:18). ) .

 
Però el propòsit de fer-los grans era que poguessin ser una "benedicció" ( Gn. 12: 2 ) per a "totes les

famílies de la terra" ( Gn. 12: 3, NKJV ) . I tot i que la benedicció definitiva seria que Jesús, el Messies,
arribaria a través de la seva línia genealògica, fins aleshores havien de ser la llum del món. "També et
donaré com a llum als gentils, perquè siguis la meva salvació fins als confins de la terra" ( Isa. 49: 6,
NKJV ). No es va trobar la salvació en ells, sinó que, a través d’ells, s’havia de revelar el veritable Déu,
que només pot salvar.

 
Israel adorava i servia el Déu que va crear el cosmos, el Senyor del cel i de la terra; els pagans veneraven

roques, pedres, fustes i dimonis ( Deut. 32:17 , Ps. 106: 37 ) .
 

Quina diferència tan forta!

En aquests versos, Moisès va assenyalar dues coses que feien especial Israel. En primer lloc, el Senyor era
a prop d’ells, ja que era d’una manera única, com per mitjà del santuari, i en segon lloc, a causa dels
“estatuts i judicis justos que hi ha a tota aquesta llei” ( Deut. 4: 8, NKJV ) .

 
Llegiu Deuteronomi 4: 32-35 . Què més els deia el Senyor que els hauria d'haver fet adonar-se
de la vocació especial que els havien donat?

Sens dubte, a Israel se li havia donat tant. Ara, com respondrien?

DIJOUS ↥        
 

La vostra saviesa i la vostra comprensió
Com vam veure, Deuteronomi 4: 1-9 era una expressió poderosa no només de l’estatus especial de la

nació, sinó també de la seva vocació missionera. Teixida a través d’aquests versos hi ha la idea que han
d’obeir, seguir, fer el que el Senyor els va manar.

 
Torneu a llegir Deuteronomi 4: 6 . Què diu específicament el Senyor que és la seva "saviesa" i
"comprensió" als ulls d'aquestes nacions?

 

A primera vista podria semblar com si els propis estatuts i sentències fossin allò que contenia la saviesa i
la comprensió. Però no és el que diu el text. Sí, el Senyor els havia ensenyat estatuts i sentències; però la
seva saviesa i comprensió provenien de guardar-los, d’obeir-los. La seva obediència, aquesta era la seva
saviesa i comprensió.

 
Israel podria haver tingut el sistema de lleis i regles i regulacions més meravellós que el món hagués vist

mai (de fet, sí), però de què serviria tot si Israel no el seguís? En canvi, la seva saviesa, la seva
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comprensió, provenien de la manifestació en temps real de les lleis de Déu a les seves vides. Havien de
viure les veritats que el Senyor els havia donat i només podien fer-ho obeint-los. Tota la llum i tota la
veritat no els serviria ni als pagans que els envoltaven si Israel no vivís aquesta veritat. Per tant, una
vegada i una altra estan cridats a obeir, perquè la seva obediència als estatuts i sentències, no als estatuts
i sentències en si, era el que importava, per ser testimoni del món.

“La seva obediència a la llei de Déu els faria meravelles de prosperitat davant les nacions del món.
Aquell que els pogués donar saviesa i habilitat en tota astuta feina continuaria sent el seu mestre i els
ennobliria i elevaria mitjançant l'obediència a les seves lleis. Si fossin obedients, es preservarien de les
malalties que afectaven altres nacions i serien beneïdes amb vigor intel·lectual. La glòria de Déu, la seva
majestat i el seu poder, s’havien de revelar en tota la seva prosperitat. Havien de ser un regne de
sacerdots i prínceps. Déu els va proporcionar totes les facilitats per convertir-se en la nació més gran de la
terra ”. - Ellen G. White, Christ's Object Lessons, pàg. 288 .

Llegiu Mateu 5: 13-16 . En aquests versos, què ens diu Jesús que reflecteixi el mateix que
havia dit a l’antic Israel? Com ens hauria d’aplicar, especialment, com a adventistes del setè
dia?

DIVENDRES ↥        

Pensament addicional : “Des del principi de la gran controvèrsia al cel, el propòsit de Satanàs era
derrocar la llei de Déu. Va ser per aconseguir-ho quan va començar la seva rebel·lió contra el Creador i,
encara que va ser expulsat del cel, ha continuat la mateixa guerra contra la terra. Enganyar els homes i,
així, conduir-los a transgredir la llei de Déu, és l'objecte que ha perseguit amb fermesa. Si això
s’aconsegueix deixant de banda la llei o rebutjant un dels seus preceptes, el resultat serà finalment el
mateix. Qui ofèn "en un punt", manifesta menyspreu per tota la llei; la seva influència i el seu exemple
estan al costat de la transgressió; es converteix en "culpable de tot". Jaume 2:10 ". - Ellen G. White, La
gran controvèrsia , pàg. 582.

Respecte a Baal Peor, Ellen White va escriure: “Es van aventurar en el terreny prohibit i van quedar
enredats en la trampa de Satanàs. Beguilats de música i dansa, i seduïts per la bellesa de les vestals
paganes, van deixar fora la seva fidelitat a Jehovà. A mesura que s’unien en la festa i l’alegria, la
indulgència en el vi els tapava els sentits i trencava les barreres de l’autocontrol. La passió va influir
completament; i després d'haver contaminat les seves consciències per la maldat, van ser persuadits a
inclinar-se davant dels ídols. Oferien sacrificis als altars pagans i participaven en els ritus més degradants
". - Ellen G. White, Patriarques i profetes , pàg. 454 .

 

Preguntes de debat:

1. Penseu en les formes en què som els adventistes del setè dia al lloc on hi havia l’antic
Israel. Penseu en tot el que ens han donat en contrast amb el món que ens envolta i, sí,
fins i tot en contrast amb altres esglésies. La pregunta per a nosaltres, doncs, és la
següent: com responem al que ens han donat? Què tan bé projectem la nostra "saviesa i
comprensió" davant del món?

2. "Però vosaltres que us heu adherit al Senyor, el vostre Déu, esteu vius cadascun de
vosaltres avui". Una vegada més, el subjecte del verb "va escindir" és la gent. El Senyor
no ens aferrarà en el sentit que no ens obligarà a ell mateix. En canvi, utilitzant el do
sagrat del lliure albir, hem de triar adherir-nos a Ell. Un cop fem aquesta elecció, com el
seguim i ens enganxem a Ell?

3. Mireu més sobre la qüestió al final de l'estudi de diumenge. Què significa afegir o
eliminar els manaments de Déu? Fora de l’evident, com l’intent de canvi del dissabte,
com pot passar una cosa així de manera tan subtil que ni tan sols ens adonem del que
està passant?
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