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

LLIÇÓ 7 
 

Llei i gràcia

TARDA DE DISSABTE

Llegiu per a l’estudi d’aquesta setmana: Ezek. 28:15 , 16 ; Deut. 4:44 ; Rom. 3:20 ; Deut. 10: 1-
15 ; Deut. 5: 6-22 ; Deut. 9: 1-6 . 

 
Text de memòria: “No deixo de banda la gràcia de Déu; perquè si la justícia arriba per la llei,
llavors Crist va morir en va ” ( Gàlates 2:21 ) .

 
Els cristians de la majoria de confessions parlen de llei i gràcia i entenen la relació entre ambdues. La

llei és la norma de santedat i justícia de Déu, i la violació d’aquesta llei és el pecat. "Qui comet pecat
també comet il·legalitat, i el pecat és il·legalitat" ( 1 Joan 3: 4, NKJV ) . I perquè tots hem violat aquesta
llei - "Però l'Escriptura ha confinat a tots sota el pecat" ( Gal. 3:22, NKJV ) - només la gràcia de Déu ens
pot salvar. «Perquè per gràcia heu estat salvats per la fe, i no per vosaltres mateixos; és el do de Déu
” ( Ef. 2: 8, NKJV ) .

(Per descomptat, hi ha el "lleuger detall" del dissabte del setè dia com a part de la llei. Tot i això, per
diversos motius, molts cristians estan decidits, almenys per ara, a rebutjar el dissabte del setè dia,
arribant a tot tipus d'excuses febles per justificar el seu rebuig. Però això és tot un altre tema).

Fins i tot si s’expressa de maneres i escenaris diversos, el tema de la llei i la gràcia es troba certament a
través de la Bíblia, inclòs el llibre del Deuteronomi. Sí, el deuteronomi també presenta la relació entre la
llei i la gràcia, però en un context únic.

 
Estudieu la lliçó d’aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte, 13 de novembre. 

 

DIUMENGE ↥        
 

Llei al cel
Déu és un Déu de l’amor i l’amor és el principi general del seu caràcter i la base del seu govern. I com

que Déu vol que l’estimem a canvi, ens ha creat com a criatures morals amb llibertat moral, la llibertat
inherent a l’amor.

 
I la llei moral és fonamental per a la idea de llibertat moral. Les partícules subatòmiques, les ones

oceàniques, els cangurs, tot i que segueixen fins a cert punt la llei natural , no segueixen ni
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necessiten llei moral . Només ho fan els éssers morals, per això fins i tot al cel Déu té una llei moral per
als àngels.

Llegiu Ezequiel 28:15 , 16 , que parla de la caiguda de Llucifer al cel. En ell es va trobar
"iniquitat", i també va "pecar". Què revela l’ús d’aquestes paraules aquí, en el context del cel,
sobre l’existència d’una llei moral al cel?

 

Tant "iniquitat" com "pecat" són paraules usades aquí entre nosaltres, els humans. Però les Escriptures
van utilitzar els mateixos termes per al que va passar al cel, en una altra part de la creació mateixa. Això
ens hauria de dir alguna cosa sobre el que existeix al cel, així com a la terra.

 
“Què direm llavors? La llei és pecada? Certament no! Al contrari, no hauria conegut el pecat si
no fos per la llei. Perquè jo no hauria conegut la cobdícia si la llei no hagués dit: "No
cobejareu" ( Rom. 7: 7, NKJV ) . Com podria existir la mateixa idea, almenys en principi, al cel,
on també existeixen éssers morals (àngels)?

Com explica Ellen G. White: “La voluntat de Déu s’expressa en els preceptes de la seva santa llei, i els
principis d’aquesta llei són els principis del cel. Els àngels del cel no aconsegueixen cap coneixement
superior al de conèixer la voluntat de Déu, i fer la seva voluntat és el servei més alt que pot comprometre
els seus poders ". - Pensaments de la muntanya de la benedicció, pàg. 109 .

 
Cel, terra: no importa: si Déu té éssers morals, tindrà una llei moral per governar-los, i la violació

d’aquesta llei, al cel o a la terra, és pecat.
 

Per què la idea d’una llei moral és inseparable de la idea dels éssers morals? Sense aquesta
llei, què definiria què és moral i què no?

DILLUNS ↥         
 

Dret en Deuteronomi
La nació hebrea de les fronteres de Canaan, el poble escollit per Déu, està a punt d’heretar la terra que

Déu els havia promès. I, com hem vist, el Deuteronomi és la instrucció final de Moisès als hebreus abans
que prenguin la terra. I entre aquestes instruccions hi havia les ordres d’obeir.

 
Llegiu els textos següents. Quin punt s'expressa una vegada i una i altra vegada, i per què és
aquest punt tan important per al poble? ( Deut. 4:44 , Deut. 17:19 , Deut. 28:58 , Deut.
30:10 , Deut. 31:12 , Deut. 32:46 , Deut. 33: 2 ) .

 

Fins i tot la lectura més breu del llibre de Deuteronomi mostra com era crucial l'obediència a la llei per a
la nació d'Israel. En un sentit real, era l’obligació del pacte de la gent. Déu havia fet tant per ells i ho
continuaria fent, coses que no podien fer per ells mateixos i que no mereixen començar (que és la gràcia,
Déu ens dóna el que no fem) mereix). I el que va demanar en resposta va ser, bé, l’obediència a la seva
llei.

 
Ara no és diferent. La gràcia de Déu ens salva, a part de les obres de la llei - "Per tant, arribem a la

conclusió que l'home es justifica per la fe a part de les accions de la llei" ( Rom. 3:28, NKJV ) - i la nostra
resposta és l'obediència a la llei . Però obeïm la llei, no en un intent en va de salvar-la - "per tant, per les
accions de la llei no es justificarà cap persona a la seva vista, perquè per la llei és el coneixement del
pecat" ( Rom. 3: 20, NKJV ) , però com a resultat de la salvació que ens ha donat amb tanta gràcia. "Si
m'estimes, guarda els meus manaments" ( Joan 14:15, NKJV ) .
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El deuteronomi es podria veure com un gran objecte de lliçó de gràcia i llei. Per gràcia Déu ens redimeix,
fent per nosaltres el que no podríem fer per nosaltres mateixos (més que Israel no hagués pogut escapar
d'Egipte per ells mateixos), i en resposta vivim, per fe, una vida d'obediència a Ell i a la seva llei. . Des de
la caiguda d’Adam fins a aquells que viuen el temps de problemes i la marca de la bèstia, un poble
representat com aquells que “guarden els manaments de Déu i la fe de Jesús” ( Apocalipsi 14:12, NKJV) ) -
La relació de Déu amb el seu poble de l’aliança és de llei i gràcia. La gràcia de Déu ens perdona haver
violat la seva llei, i la gràcia de Déu ens permet obeir la seva llei també, una obediència que sorgeix de la
nostra relació de pacte amb Ell.

Com podem evitar el parany de no ser legalistes mentre obeïm la llei?

DIMARTS ↥        
 

Letov Lak
Els escèptics, aquells que busquen motius per rebutjar la Bíblia, sovint assenyalen algunes paraules

fortes de Déu que apareixen a l’Antic Testament. La idea és que el déu de l’Antic Testament era dur,
reivindicatiu i amb esperit maligne, sobretot en contrast amb Jesús. Aquest no és un argument nou, però
ara és tan defectuós com quan es va promocionar fa molts segles.

 
Una vegada i una altra, l'Antic Testament presenta al Senyor com estimant el seu antic poble Israel i

desitjant només el que era millor per a ells. I aquest amor apareix amb força al llibre de Deuteronomi.
 

Llegiu Deuteronomi 10: 1-15 . Quin és el context immediat d’aquests versos i què ens ensenyen
sobre com es va sentir Déu envers el seu poble, fins i tot després del seu pecat? Què ens
ensenyen, de fet, sobre la gràcia?

 

La gràcia i l'amor de Déu per Israel desprenen d'aquests textos. Fixeu-vos, particularment, en els versos
12 i 13. Realment són una frase llarga, una pregunta, i la pregunta és senzilla: què us demano jo, el
Senyor, sinó el següent ... camineu pels meus camins, estimeu-me, serviu-me i guardeu els meus estatuts
pel vostre bé?

 
A través de l'hebreu d'aquest vers, les paraules per a "vostre" i "vosaltres" apareixen en singular. Tot i que

certament Déu parla amb la nació en el seu conjunt, de què serviran les seves paraules si la gent,
cadascuna individualment, no les obeeix? El conjunt només és tan bo com la suma de les parts. El Senyor
parlava individualment a Israel com a nació.

 
Tampoc no podem oblidar el final del verset 13: mantingueu aquestes coses letov lak, és a dir, "pel

vostre bé". En altres paraules, Déu mana a la gent que obeeixi perquè és del seu interès fer-ho. Déu els ha
creat, Déu els sosté, Déu sap el que és millor per a ells i vol el que és millor per a ells. L’obediència a la
seva llei, als seus deu manaments, només pot funcionar en benefici seu.

 
Sovint s’ha comparat la llei amb una bardissa, una paret de protecció i, en romandre dins d’aquesta

paret, els seus seguidors estan protegits d’una bossa de mals que d’altra manera els superarien i els
destruiria. En resum, per amor al seu poble, Déu els va donar la seva llei i l’obediència a la seva llei seria
“pel vostre bé”.

 

Quines són les maneres en què podem veure per nosaltres mateixos com l’obediència a la
llei de Déu ha estat, efectivament, pel “nostre propi bé”?

DIMECRES ↥        
 

9 de novembre

10 de novembre

http://biblia.com/bible/nkjv/Rev.%2014.12
https://ssnet-org.translate.goog/lessons/21d/less07.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/less07.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ca&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=nui#top
http://biblia.com/bible/nkjv/Deuteronomy%2010.1-15
https://ssnet-org.translate.goog/lessons/21d/less07.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/less07.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ca&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=nui#top


Un esclau a Egipte
Al llibre de Deuteronomi, apareix i reapareix un tema: el del Senyor que redimeix el seu poble Israel de

la terra d’Egipte. Una vegada i una altra, se’ls recorda el que Déu ha fet per ells: “Així el Senyor ens va fer
sortir d’Egipte amb una mà poderosa i amb un braç estès, amb gran terror i amb signes i
meravelles” ( Deut. 26: 8). NKJV ; vegeu també Deut. 16: 1-6 ) .

 
De fet, a través de l’Antic Testament, la història de l’Èxode ha estat referida com un exemple de la

poderosa liberació de Déu, per la seva gràcia, de l’esclavitud i l’opressió d’Egipte: “Perquè us he criat de
la terra d’Egipte, Us he redimit de la casa de l’esclavitud ” ( Mic. 6: 4, NKJV ) .

 
Fins i tot al Nou Testament, aquesta idea apareix, amb l’Èxode d’Egipte pel gran poder de Déu, un

símbol de salvació per fe en Crist: “Per fe van passar pel Mar Roig com per terra seca, mentre que els
egipcis, intentant fer-ho , van ser ofegats ” ( Heb. 11:29, NKJV ; vegeu també 1 Cor. 10: 1-4 ) .

 
Llegiu Deuteronomi 5: 6-22 , on Moisès repeteix la llei, els Deu Manaments, la disposició
fonamental del seu pacte amb Jahvè. Fixeu-vos en el quart manament i la raó que s’explica
aquí. Què es diu allà que revela la realitat de la llei i la gràcia?

 

Moisès repeteix el manament bàsic de descansar el dissabte del setè dia, però hi posa un èmfasi afegit.
És a dir, tot i que s’ha escrit en pedra a l’Èxode, aquí Moisès està ampliant el que ja se’ls havia donat.
Guarda el dissabte, no només com a memorial de la creació, sinó com a monument de redempció d’Egipte.
La gràcia de Déu els va salvar d'Egipte i els va oferir el descans de les seves obres ( Heb. 4: 1-5 ) . Ara, en
resposta a la gràcia que Déu els va donar, necessitaven estendre aquesta gràcia als altres.

 
En aquest cas, doncs, el dissabte del setè dia es converteix no només en un poderós símbol de la creació,

sinó en un poderós símbol de redempció i gràcia. Tothom a la llar, no només els nens, sinó els criats, els
animals i fins i tot els desconeguts, poden descansar. El dissabte estén la gràcia atorgada als jueus als
altres, fins i tot a aquells que estan fora del propi poble de l’aliança. I es troba al cor de la llei de Déu. El
que Déu ha fet amb gràcia per ells, ho han de fer pels altres. És tan senzill.

 

Llegiu Mateu 18: 21-35 . De quina manera es revela el principi d’aquesta paràbola en el
manament del dissabte, especialment tal com s’accentua al Deuteronomi?

DIJOUS ↥        
 

No per la teva justícia
El principal tema de la justificació només per la fe és el tema central de la religió cristiana i de tota

religió bíblica. “Per a què diu l’escriptura? Abraham va creure Déu i se li va comptar per justícia ” ( Rom.
4: 3 ) .

 
Ellen G. White ho va expressar així: “Què és la justificació per fe? És obra de Déu posar la glòria de

l’home a la pols i fer per l’home allò que no pot fer per ell mateix. Quan els homes veuen el seu no-res,
estan preparats per vestir-se de la justícia de Crist ". - La fe que visc , pàg. 111 .

 
Fora de tot dubte, si es té en compte qui és Déu i el sant que és, en contrast amb qui som i amb quina

impietat en contra d’ell som, caldria fer un acte de gràcia sorprenent per salvar-nos. I ho va fer: aquell
acte de gràcia va passar a la creu, amb Crist, l’innocent, morint pels pecats dels culpables.

 
Amb aquest context en ment, llegiu Deuteronomi 9: 1-6 . Què diu Moisès a la gent d’aquí que
revela de manera dramàtica la realitat de la gràcia de Déu per als indignes? Com reflecteix el
que va passar aquí el principi de justificació per fe?
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Si es pogués encapsular l'ensenyament de Pau sobre l'evangeli, potser es podria trobar a la frase de Deut.
9: 5 , "no per la vostra justícia ni per la rectitud del vostre cor" (NKJV), Déu us salvarà. En canvi, ho farà a
causa de les promeses de l ’“ evangeli etern ” ( Apocalipsi 14: 6 ) , una promesa que ens va donar“ no
segons les nostres obres, sinó segons el seu propi propòsit i la seva gràcia que se’ns va donar en Crist Jesús
abans que comencés el temps ” ( 2 Tim. 1: 9, NKJV ; vegeu també Tit 1: 2 ) . Si la promesa se'ns va donar
"abans que comencés el temps", segurament no podria sortir de les nostres obres perquè ni tan sols
existíem "abans que comencés el temps" i, per tant, no teníem obres.

En resum, malgrat els vostres defectes, els vostres defectes, els vostres colls rígids, el Senyor farà
aquesta meravellosa obra per vosaltres i per vosaltres. Així, com a resultat, el Senyor us mana que
l’obeeixi a Ell i a les seves lleis. La promesa ja s'ha donat i s'ha complert: les vostres obres, la vostra
obediència, encara que fossin prou bones (que no ho són), no són el mitjà de la vostra salvació. Ells són,
en canvi, el resultat.

 
El Senyor us ha salvat per gràcia; ara, amb la seva llei escrita al vostre cor i el seu esperit que us dóna

poder, aneu a obeir la seva llei.
 

DIVENDRES ↥        

Pensament addicional : "L'enemic de Crist, que es va rebel·lar contra la llei de Déu al cel, ha
treballat amb tot el seu poder, com a general hàbil i entrenat, traient un dispositiu rere l'altre, ple
d'enganys, per fer que la llei no tingui efecte. de Déu, l’únic veritable detector del pecat, la norma de la
justícia ”. - Ellen G. White, Review and Herald , 18 de novembre de 1890 .

Dos bilions de galàxies brumen el cosmos. Cent mil milions d’estrelles comprenen cada galàxia. Són
100.000.000.000. Dos bilions de galàxies, de 100.000 milions d’estrelles cadascuna, arriben a
200.000.000.000.000.000.000.000 d’estrelles.

 
Ara bé, és un principi d’existència: tot allò que concep i crea alguna cosa ha de ser més gran i

transcendir allò que va concebre i va crear. Picasso és més gran i transcendeix una obra d’art de Picasso.
El Déu que va concebre i va crear el nostre cosmos ha de ser també més gran que el cosmos i transcendir-
lo.

 
Amb això en ment, penseu en el text següent: “Al principi era la Paraula, i la Paraula era amb Déu, i la

Paraula era Déu. Va estar al principi amb Déu. Totes les coses es van fer a través d’ell, i sense ell no es va
fer res del que es va fer ” ( Joan 1: 1-3 ) . És a dir, el Déu que va crear tot el que es va crear, les
200.000.000.000.000.000.000.000.000 d’estrelles i tota la resta: què va fer? Va "reduir-se", es va convertir
en un bebè humà, va viure sense pecat, i després va morir a la creu, portant en si mateix la pena pels
nostres pecats i el mal per poder tenir la promesa de la vida eterna.

 
Davant nostre hi ha aquesta gran veritat: la gràcia que ens ha donat en Jesucrist a la creu. I què ens

demana Déu a canvi? “Ara s’ha escoltat tot; aquí teniu la conclusió de l'assumpte: Temeu Déu i guardeu els
seus manaments, perquè aquest és el deure de tota la humanitat ” ( Ecl. 12:13, NIV ) .

 

Preguntes de debat:

1. A la classe, repasseu la pregunta al final de l’estudi de dilluns sobre com les persones
que creuen en complir la llei de Déu, els Deu Manaments (inclòs el quart) poden evitar
les subtils trampes del legalisme. En què es diferencia l’obediència, fins i tot
l’obediència estricta i inquebrantable, del legalisme i com podem conèixer la diferència
entre tots dos?

2. Quines són algunes històries que heu escoltat (o que heu conegut de primera mà) sobre
com aquells que han violat els Deu Manaments van patir terribles conseqüències per
aquesta violació? Què ens ha d’ensenyar això sobre com la llei reflecteix la realitat de
l’amor que Déu ens fa?

12 de novembre

http://biblia.com/bible/nkjv/Deut.%209.5
http://biblia.com/bible/nkjv/Rev.%2014.6
http://biblia.com/bible/nkjv/2%20Tim.%201.9
http://biblia.com/bible/nkjv/Titus%201.2
https://ssnet-org.translate.goog/lessons/21d/less07.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ca&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=nui#fri
https://ssnet-org.translate.goog/lessons/21d/less07.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ca&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=nui#top
https://ssnet-org.translate.goog/lessons/21d/helps/lesshp07.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ca&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=nui#egw03
http://biblia.com/bible/nkjv/John%201.1-3
http://biblia.com/bible/niv/Eccl.%2012.13


3. Per què la creu ens ha de demostrar la inutilitat d’intentar guanyar-nos el camí cap al
cel?


