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

LLIÇÓ 8 
 

Escull vida

TARDA DE DISSABTE

Llegiu per a l’estudi d’aquesta setmana: Gènere 2: 8 , 9 ; Rom. 6:23 ; 1 Joan 5:12 ; Deut. 30: 1-
20 ; Rom. 10: 6-10 ; Deut. 4:19 ; Apocalipsi 14: 6-12 . 

 
Text de memòria: “Crido avui el cel i la terra com a testimonis contra vosaltres, que us he posat la
vida i la mort, la benedicció i la maleïda; per tant, escolliu la vida perquè visqueu vosaltres i els
vostres descendents ” ( Deuteronomi 30:19, NKJV ) .

 
Sempre, és una història trista: una persona jove, en aquest cas una jove de 22 anys, diagnosticada d’una

malaltia mortal. Tumor cerebral. Fins i tot amb totes les meravelles de la medicina moderna, no es podia
fer res fins a l’inevitable. Però aquesta jove, "Sandy", no volia morir.

Per tant, tenia un pla. Després de morir, el cap es congelaria en una tina de nitrogen líquid, amb
l'esperança de preservar les cèl·lules del cervell. I allà esperaria, cinquanta anys, cent anys, mil anys, fins
que en algun moment del futur, quan la tecnologia hagués avançat prou, el seu cervell, compost de
connexions neuronals, es pogués carregar a un ordinador. I, sí, Sandy podria "viure", potser fins i tot per
sempre.

 
Trista història, no només perquè morís una jove, sinó per on posava la seva esperança de vida. Com la

majoria de la gent, Sandy volia viure, volia viure. Però va escollir un camí que, al final, segurament no
funcionarà.

 
Aquesta setmana, mentre continuem al Deuteronomi, analitzarem l’elecció de la vida i l’oportunitat que

ens ha donat de triar la vida, però de triar-la en els termes que Déu, el Donador i el sostenidor de la vida,
ha ofert amb gràcia.

 
Estudieu la lliçó d’aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte, 20 de novembre. 

 

DIUMENGE ↥        
 

L’arbre de la vida
Cap de nosaltres no va demanar ser aquí, oi? No vam escollir existir més del que vam escollir on i quan

vam néixer i qui eren els nostres pares.
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Va passar el mateix amb Adam i Eva. No van optar per ser creats per Déu que una fulla, una roca, una
muntanya. Com a éssers humans, se’ns ha donat no només l’existència (una roca té existència), i no només
la vida (una ameba té vida), sinó la vida com a éssers lliures racionals creats a imatge de Déu.

Però tampoc no vam optar per existir com a éssers lliures racionals creats a imatge de Déu. El que Déu
ens ofereix, però, és l'elecció de mantenir-nos en l'existència; és a dir, escollir tenir la vida eterna en Ell,
que és el que podem tenir a causa de Jesús i la seva mort a la creu.

 
Llegiu Gènesi 2: 8 , 9 , 15-17 i Gènesi 3:22 , 23 . Quines dues opcions va presentar Déu a Adam
pel que fa a la seva existència?

 

“Enmig de l’Edèn va créixer l’arbre de la vida, el fruit del qual tenia el poder de perpetuar la vida. Si
Adam hagués estat obedient a Déu, hauria continuat gaudint del lliure accés a aquest arbre i hauria viscut
per sempre. Però quan va pecar, se li va tallar la participació de l'arbre de la vida i va morir. La sentència
divina, '¿Fas pols, i tornaràs a la pols', apunta a l'extinció total de la vida ". - Ellen G. White, La gran
controvèrsia , pàgines 532, 533 .

Per tant, des del principi, la Bíblia ens presenta només una de les dues opcions: la vida eterna, que és el
que havíem de tenir originalment, i la mort eterna, que en cert sentit només es remunta al no-res del qual
primer va arribar.

 
És interessant, també, com l '"arbre de la vida", que diu les Escriptures, dóna immortalitat i que apareix

per primera vegada al primer llibre de la Bíblia, reapareix a l'últim llibre. Llegiu Apocalipsi 2: 7 i Apocalipsi
22: 2 , 14 . Potser el missatge és que, tot i que se suposava que teníem accés a l’arbre de la vida, a causa
del pecat vam perdre aquest accés; després, al final, un cop finalitzat i completament acabat el problema
del pecat, gràcies a Jesús i al pla de salvació, els redimits, aquells que van escollir la vida, tindran accés a
l’arbre de la vida tal com se suposava des del principi .

 

Penseu-hi: per les nostres decisions diàries, com estem escollint la vida o la mort?

DILLUNS ↥         
 

No hi ha terreny mig
A través de la Bíblia, se’ns presenta una de les dues opcions. Aquí es presenten dues opcions per a

nosaltres.
 

Llegiu els textos següents. Quines dues opcions, quines dues opcions, s'indiquen o impliquen
obertament en aquests textos i com es presenten aquestes opcions?

 
Joan 3:16

Gènere 7:22 , 23

Rom. 6:23

Rom. 8: 6
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1 Joan 5:12

Mat. 7: 24-27

Al final, no hi ha un terme mitjà per als éssers humans. Abans que la gran controvèrsia acabi
completament, el pecat, Satanàs, el mal, la desobediència i la rebel·lió s’eradicaran. Després que això
passi, cadascun de nosaltres, individualment, tindrà la vida, la vida eterna, que Déu havia planejat
originalment perquè tothom tingués abans de la creació del món, o enfrontarem la mort eterna, és a dir,
"eterna" destrucció de la presència del Senyor i de la glòria del seu poder ” ( 2 Tess. 1: 9, NKJV ) . Sembla
que la Bíblia no presenta cap altra opció per a nosaltres.

 
Quin destí serà nostre? Aquesta resposta, en última instància, correspon a nosaltres mateixos. Tenim

l’elecció davant la vida o la mort.
 

En el context de la vida eterna o la mort eterna, per què la veritat bíblica segons la qual
l’infern no crema i tortura les persones per sempre és una veritat tan reconfortant? Què
diria del caràcter de Déu si el turment conscient etern fos realment el destí dels perduts?

DIMARTS ↥        
 

Vida i bé, mort i mal, benediccions i malediccions
Cap al final del llibre del Deuteronomi, després d’un llarg discurs sobre què passarà amb la gent si

desobeixen el Senyor i infringeixen les promeses de l’aliança, Deuteronomi 30 comença amb una promesa
que, fins i tot si van caure en la desobediència i van ser castigats amb l’exili, No obstant això, Déu els
tornaria a la terra.

 
És a dir, si es van penedir i es van apartar dels seus mals camins.

 
Llegiu Deuteronomi 30: 15-20 . Quines són les opcions que es presenten a l’antic Israel aquí, i
com reflecteixen aquestes opcions el que hem vist a través de la Bíblia?

 

El Senyor ho té molt clar: Ell, Jahvè, els ha plantejat una de les dues opcions, bàsicament el que va fer
amb Adam i Eva a l’Edèn. De fet, les paraules hebrees per a "bé" ( tov ) i "mal" (ra ') a Deuteronomi
30:15són les mateixes paraules hebrees que s'utilitzen al Gènesi per a l'arbre del coneixement de "bé" (tov)
i "mal". ” (Ra '). Aquí, com en tota la Bíblia, no hi ha cap punt intermedi ni un lloc neutre on estar. O
serviran al Senyor i tindran vida, o escolliran la mort. També és el mateix per a nosaltres.

 
Vida, bondat, benedicció, en contrast amb què? La mort, el mal i les malediccions. Al final, però, es

podria argumentar amb justícia que Déu els ofereix realment només el bé, la vida i les benediccions. Però
si s’allunyen d’ell, aquestes coses dolentes seran el resultat natural, perquè ja no tenen la seva protecció
especial.

 
Tot i que ho entenguem, a la gent se li presenten aquestes opcions. També és molt clara la realitat del

seu lliure albir, de les seves lliures eleccions. Aquests versos, juntament amb gran part de la Bíblia, l’Antic
i el Nou Testament, no tenen cap sentit a part del sagrat do del lliure albir, la lliure elecció.

 
En un sentit real, el Senyor els va dir: Per tant, amb el lliure albir que us he donat: escolliu la vida,

escolliu la benedicció, escolliu la bondat, no la mort, el mal i les malediccions.
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Sembla tan evident quina seria l’elecció correcta, no? I, tanmateix, sabem què va passar. La gran
controvèrsia va ser tan real com ara, i hauríem d’aprendre de l’exemple d’Israel què pot passar si no ens
lliurem totalment al Senyor i escollim la vida i tot el que comporta aquesta elecció.

Llegiu Deuteronomi 30:20 . Fixeu-vos aquí en el vincle entre amor i obediència. Què ha de
fer Israel per ser fidel al Senyor? Com s’apliquen avui els mateixos principis?

DIMECRES ↥        
 

No és massa difícil per a tu
El deuteronomi 30 s’obre amb el Senyor explicant què passaria si la gent es penedís i s’allunyés dels seus

mals camins. Quines meravelloses promeses se'ls van oferir també!
 

Llegiu Deuteronomi 30: 1-10 . Quines són les promeses que Déu els va donar, tot i que es parla
de què els passaria si desobeïssin? Què ens ensenya això sobre la gràcia de Déu?

 

Sens dubte, això hauria estat reconfortant escoltar-lo. Tanmateix, la qüestió no era que no importés si
s’allunyen del que Déu havia manat. El Senyor no ofereix a ningú gràcia barata. En tot cas, els hauria
d’haver demostrat l’amor de Déu i, per tant, com a resposta, l’estimarien de nou, revelant el seu amor en
ser obedients al que Ell els va dir que fessin.

 
Llegiu Deuteronomi 30: 11-14 . Què els diu allà el Senyor? Quina és la promesa bàsica
d’aquests versos i quins textos del Nou Testament penseu que reflecteixin la mateixa promesa?

Amb aquest bell llenguatge i aquesta lògica hermètica, mireu l'atractiu aquí. El Senyor no els demana res
massa difícil de fer. El manament de Déu no és massa "difícil" ni "misteriós" perquè entenguin. Tampoc no
està massa lluny del seu abast per aconseguir-ho. No està molt al cel, tan lluny que algú l’ha d’aconseguir;
ni és a través dels mars, de manera que algú més se l’ha de portar. En canvi, el Senyor diu: "Però la
paraula és molt a prop vostre, a la vostra boca i al vostre cor, perquè ho pugueu fer" ( Deut. 30:14,
NKJV ) . És a dir, el coneixeu prou bé com per poder parlar-lo i està al vostre cor perquè pugueu fer-ho.
Per tant, no hi ha excusa per no obeir. "Totes les seves ofertes són habilitats". - Ellen G. White, Lliçons
d'objectes de Crist,pàg. 333 .

 
De fet, l’apòstol Pau cita alguns d’aquests versets en el context de la salvació en Crist; és a dir, Pau es

refereix a ells com un exemple de justícia per fe. (Vegeu Rom. 10: 6-10 ) 
 

I després, després d’aquests versos del Deuteronomi, als fills d’Israel se’ls diu, sí, que triïn la vida o la
mort, beneint o maleint. I si, per gràcia i per fe, trien la vida, la tindran.

 
Avui no és diferent, oi?

 

DIJOUS ↥        
 

Una qüestió de culte
L’adoració era fonamental per a la relació de l’aliança entre el Senyor i Israel. El que va fer que els

israelites fossin diferents de tot el món que els envoltava era que només ells, com a nació, veneraven el
Déu veritable, en oposició als falsos déus i deesses del món pagà, que realment no eren déus. "Ara veieu
que jo, fins i tot jo, sóc Ell, i no hi ha cap Déu més que jo" ( Deut. 32:39, NKJV ) .
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Llegiu Deuteronomi 4:19 , Deuteronomi 8:19 , Deuteronomi 11:16 i Deuteronomi 30:17 . Quin
és l'advertiment comú en tots aquests versos? Per què aquesta advertència és tan essencial per
a la nació d’Israel?

Fa milers d’anys, igual que avui en dia, el poble de Déu existia en una cultura i un entorn que, en la
majoria dels casos, desprenien normes i tradicions i conceptes que entraven en conflicte amb la seva
fe. Per tant, el poble de Déu sempre ha d'estar en guàrdia, perquè no siguin objectes del seu culte els
camins del món, els seus ídols i els seus "déus".

 
El nostre Déu és un "Déu gelós" ( Deut. 4:24 , Deut. 5: 9 , Deut. 6:15 ) , i només ell, com a Creador i

Redemptor nostre, és digne del nostre culte. Aquí tampoc hi ha un terme mitjà: o venerem el Senyor, que
porta vida, bondat i benediccions, o venerem qualsevol altre déu que porti el mal, les malediccions i la
mort.

 
Llegiu Apocalipsi 13: 1-15 i centreu-vos en la qüestió de com s’hi presenta l’adoració. A
continuació, contrasteu aquests versos amb Apocalipsi 14: 6-12 . Què passa aquí a Apocalipsi
que reflecteix l'advertència donada al Deuteronomi (i en realitat a través de les Escriptures)
sobre l'adoració falsa?

 

Per diferent que sigui el context, la qüestió és la mateixa: adoraran les persones al Déu veritable i
tindran vida, o cediran a les pressions, ja siguin subtils o ambdues, per apartar-ne la fidelitat i afrontar la
mort? En definitiva, la resposta es troba dins de cada cor individual. Déu no va obligar l’antic Israel a
seguir-lo, i no ens obligarà. Com veiem a Apocalipsi 13, la força és la que emprarà la bèstia i la seva
imatge. Déu, en canvi, funciona per amor.

 

Com podem assegurar-nos que, fins i tot subtilment, no deixem lentament la nostra fidelitat
a Jesús per algun altre déu?

DIVENDRES ↥        

Pensament addicional : Llavors, com ara, a tots podem triar. La paraula crucial aquí és elecció. A
diferència d’una certa comprensió del cristianisme, en què, fins i tot abans que naixessin els humans, Déu
predestinava algunes persones no només per perdre’s, sinó fins i tot per cremar-les a l’infern per sempre,
les Escriptures ensenyen que la nostra pròpia elecció lliure de vida o mort, benedicció o maleït, o el mal,
determina a quina tríada (vida, bé, benedicció o mort, mal, maleït) ens enfrontarem finalment. I què bé
saber que, fins i tot si algú fa una decisió equivocada, el resultat és la mort, la mort eterna i no el turment
etern en un llac de foc sense fi.

«El salari del pecat és la mort; però el do de Déu és la vida eterna per Jesucrist, el nostre
Senyor. Romans 6:23 . Tot i que la vida és l’herència dels justos, la mort és la part del malvat. Moisès va
declarar a Israel: "He posat davant teu avui la vida i el bé, la mort i el mal". Deuteronomi 30:15 . La mort a
què es refereixen aquestes escriptures no és la que es pronuncia sobre Adam, perquè tota la humanitat
pateix la pena de la seva transgressió. És la "segona mort" que es posa en contrast amb la vida eterna ". -
Ellen G. White, La gran controvèrsia , pàg. 544 .

Preguntes de debat:

1. A classe, parleu més sobre la idea presentada a l’estudi de dimarts, sobre si Déu és qui
porta directament el càstig per desobediència o si es tracta d’una conseqüència
semblant a la llei dels actes de desobediència. O pot ser que siguin les dues coses? O pot
haver-hi casos en què sigui un o altre? Com entenem aquest tema?
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2. Què ens ensenyen els textos que vam mirar avui a la declaració d’Ellen White sobre el
poder de Déu que tenim a l’abast per vèncer el pecat?

3. Llegiu Romans 10: 1-10 , on Pau cita del Deuteronomi 30: 11-14 mentre explica la
salvació per la fe en Jesús en contrast amb la recerca de la salvació i la justícia
mitjançant la llei. Per què creieu que va utilitzar aquests versos del
Deuteronomi? Presteu especial atenció a Romans 10:10 : “Perquè amb el cor es creu fins
a la justícia, i amb la boca es confessa la salvació” (NKJV). Quin punt té en compte Pau?

4. Quines són les maneres en què la vostra pròpia cultura, la vostra pròpia societat, el
vostre propi grup de persones poden tenir opinions que, si no teniu cura, us podrien
conduir a un fals culte?
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