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

LLIÇÓ 9 
 

Canvia els seus cors

TARDA DE DISSABTE

Llegiu per a l’estudi d’aquesta setmana: Deut. 5: 22-29 ; Deut. 4: 25-31 ; Deut. 30: 1-10 ; Mat. 3:
1-8 ; Marc 1:15 ; Fets 2:37 , 38 . 

 
Text de la memòria: "Però des d'allà cercareu el Senyor, el vostre Déu, i el trobareu si el busqueu
amb tot el vostre cor i amb tota la vostra ànima" ( Deuteronomi 4:29, NKJV ) .

 
A tots ens segueix un simple fet de la vida: som pecadors. De tant en tant escoltem algun "expert"

queixar-se de la idea cristiana de la corrupció humana bàsica, però l'únic que cal fer és mirar les notícies
durant un dia aproximadament o fer un ràpid estudi de la història de la humanitat, i la veracitat d'aquesta
doctrina cristiana es fa evident. .

O, encara més fàcil, només cal mirar-se al mirall; no tan lluny, en realitat. Qui tingui el coratge de
llançar una mirada llarga al fons del propi cor (que pot ser un lloc aterridor) sap la veracitat de Romans 3:
9-23 , que acaba amb les paraules: "perquè tots han pecat i no tenen la glòria de Déu ” ( Rom. 3:23,
NKJV ).

Per descomptat, les bones notícies es troben en el següent vers, sobre “justificar-se lliurement per la
seva gràcia mitjançant la redempció que hi ha en Crist Jesús” ( Rom. 3:24, NKJV ) . El repentiment és
crucial per a aquesta gran notícia: reconèixer el nostre pecat, lamentar-lo, demanar-li perdó i, en última
instància, apartar-se’n. Com que som pecadors, el penediment hauria de ser una part central de la nostra
existència cristiana. I, aquesta setmana, veurem la idea del penediment expressada al Deuteronomi.

 
Estudieu la lliçó d’aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte del 27 de novembre. 

 

DIUMENGE ↥        
 

Mi-yitten
L’hebreu bíblic, com la majoria de llengües, està esquitxat d’idiomes, quan s’utilitzen paraules

específiques per significar alguna cosa diferent del que diuen realment. Un dels idiomes de l'Antic
Testament és "Mi-yitten". "Mi" és la pregunta "qui?" i "yitten" significa "donarà". Així, literalment, "Mi-yitten"
és "Qui donarà?"
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A l’Antic Testament, però, la frase expressa la idea d’un desig, d’un desig, d’algú que vulgui alguna cosa
malament. 

Per exemple, després de fugir d’Egipte, els fills d’Israel, enfrontats a desafiaments al desert, van
exclamar: “Si haguéssim mort per la mà del Senyor a Egipte!”. ( Exod. 16: 3, NIV ) . La frase "si només"
provenia de "mi-yitten".

 
Al salm 14: 7 David diu: "Oh, si la salvació d'Israel sortís de Sió!" L'hebreu no diu "Oh"; diu "mi-yitten".

 
A Job 6: 8 (NKJV) , quan exclama: "Oh, que tingui la meva sol·licitud" - "Oh" prové, de nou, de "mi-

yitten".
 

Llegiu Deuteronomi 5: 22-29 , centrant-vos especialment en el versicle 29. Què significa que la
paraula traduïda com "Oh" provingui de "mi-yitten"?

 

Heus aquí el Senyor: el Déu Creador, Aquell que va crear l’espai, el temps i la matèria, Aquell que va fer
existir el nostre món, Aquell que va inspirar a Adam l’alè de la vida, pronunciant una frase generalment
associada a les debilitats i limitacions. de la humanitat. Quin exemple de la realitat del lliure albir! Aquí
veiem que hi ha límits al que Déu pot fer enmig de la gran controvèrsia. Aquest ús de "mi-yitten" revela
que fins i tot Déu no pot trepitjar el lliure albir; de moment ho va fer, ja no seria gratuït.

 
I de la mateixa manera que els humans som lliures de pecar, també som lliures de triar el Senyor,

d’escollir estar oberts a la seva condició, de triar, responent al seu esperit, de penedir-nos dels nostres
pecats i de seguir-lo. En definitiva, l’elecció és nostra i només la nostra, i és una opció que hem de fer dia
a dia, moment a moment.

 

Quines són algunes de les opcions que tindreu en les pròximes hores o dies? Com podeu
aprendre a lliurar la vostra voluntat a Déu perquè, amb la seva força, pugueu prendre les
decisions correctes?

DILLUNS ↥        

Busca’m i troba’m
A través de la Bíblia trobem proves del coneixement previ de Déu. És a dir, sap per endavant tot el que

passarà. Ja sigui que l’ascens i la caiguda dels imperis mundials (Daniel 7) passin a accions individuals
poques hores abans que es produeixin: “Us asseguro que aquesta nit, abans que el gall canti, em negareu
tres vegades” ( Mateu 26:34) , NKJV ) : el Senyor coneix el final des del principi. El seu coneixement previ,
fins i tot de les nostres lliures eleccions, no té cap influència sobre la llibertat d’aquestes eleccions.

 
Així, el Senyor va saber, fins i tot abans de portar els fills d’Israel al país, què farien quan fossin al país.

 
Llegiu Deuteronomi 4: 25-28 . Què va dir el Senyor que la gent faria després d’haver estat a la
terra que els va prometre?

 

En els versos anteriors, el Senyor els diu específicament que no facin ídols i que no l’adorin ( Deut. 4: 15-
20 ) . Tot i això, els versos següents diuen pràcticament que fer ídols i adorar-los és exactament el que
faran, malgrat totes les advertències.

 
Fixeu-vos que a Deuteronomi 4:25 , Moisès té clar que no passarà immediatament. Després de tot el que

acabaven d’experimentar, no era probable que caiguessin en la idolatria de seguida. No obstant això, amb
el pas del temps, després d’una generació més o menys, la tendència a “oblidar” ( Deut. 4: 9 ) el que el
Senyor havia fet per ells i el que els havia advertit, els portaria a fer exactament el que va advertir contra
ells. .
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Llegiu Deuteronomi 4: 29-31 . Què diu el Senyor que farà per ells en aquesta situació
específica?

La gràcia de Déu és increïble. Fins i tot després de caure en l’horrible mal de la idolatria, fins i tot
després d’haver rebut les conseqüències degudes dels seus pecats, si recorren al Senyor, Ell els perdonarà i
els restaurarà. En resum, si escullen penedir-se lliurement, acceptarà el seu penediment.

 
La paraula de Deuteronomi 4:30 , sovint traduïda per "girar", significa realment "tornar". És a

dir, tornenal Senyor, on se suposava que havien estat durant tot el temps. La paraula hebrea teshuvah, de
la mateixa paraula arrel que significa "tornar", significa "penediment".

Així, en el fons, qualsevol altra cosa que estigui relacionada amb el penediment, és un retorn a Déu
després que els nostres pecats ens hagin separat d’ell. 

 

DIMARTS ↥        

Teshuvah
Al llarg del llibre de Deuteronomi apareix un tema clau: obeir el Senyor i ser beneït, desobeir i en

patireu les conseqüències. No és diferent al Nou Testament. “No us deixeu enganyar, Déu no es burla; pel
que sembri un home, també ho segarà. Perquè el que sembra per a la seva carn, de la carn segarà
corrupció, però qui sembra per a l’Esperit, la voluntat de l’Esperit segarà la vida eterna ” ( Gal. 6: 7 , 8 ,
NKJV) .

Malauradament, almenys després de la caiguda, el pecat sembla tan fàcil i natural com respirar. I
malgrat totes les advertències i promeses - "Perquè aquest manament que avui us mane no és massa
misteriós per a vosaltres ni està lluny" ( Deut. 30:11, NKJV ) - moltes de les persones van fer precisament
això: van caure en els pecats que Déu els havia advertit.

 
I, tanmateix, fins i tot llavors, Déu estava disposat a recuperar-los si, usant el seu lliure albir, la lliure

elecció, es penedien i tornaven a Ell.
 

Torneu a llegir Deuteronomi 30: 1-10 . Què diu el Senyor que farà pel seu poble, malgrat tot el
mal que hagin fet? Però, quina era la condició sobre la qual descansaven aquestes meravelloses
promeses?

 

La idea és senzilla i directa: si es fa malbé, es produiran terribles conseqüències per a vostè i la seva
família. Això és el que fa el pecat. Tanmateix, fins i tot llavors, podeu penedir-vos i el Senyor us tornarà a
beneir.

 
Moltes vegades apareix la mateixa paraula arrel hebrea darrere de teshuvah en aquests versos.

A Deuteronomi 30: 2 , el text diu "i tornareu al Senyor, el vostre Déu" (NKJV, subratllat subministrat) ;
a Deuteronomi 30: 8 (NKJV) , tot i que sovint es tradueix correctament, " tornareu a obeir la veu del
Senyor", es podria traduir literalment: "I tornareu i obeireu la veu del Senyor". Finalment, a Deuteronomi
30:10 (RVR) , on diu "i si al seu torn al Senyor el teu Déu amb tot el cor i amb tota l'ànima," una altra
vegada la paraula "gir" és en realitat "retorn".

 
En altres paraules, malgrat tot el que els va passar, malgrat la seva total violació i trencament de

l'aliança, el Senyor no va acabar amb aquestes persones i, si no volien que passés amb ells, podrien
manifestar aquest desig penediment.

 

Tot i tractar la nació en el seu conjunt, com aquests textos, malgrat el context diferent que
tenim actualment, encara reflecteixen la realitat del veritable penediment central per a
nosaltres com a creients que, de vegades, violen l’aliança que hem fet amb Déu, també?
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DIMECRES ↥        
 

Amb tot el cor
Deuteronomi 30: 1-10 revela la gràcia i la bondat de Déu per als esquinçadors i pecadors, fins i tot quan

aquells pecadors i esquinçadors anteriorment eren beneïts per Déu de maneres úniques: Senyor, el nostre
Déu, és per a nosaltres, per qualsevol motiu que el puguem invocar? " ( Deut. 4: 7, NKJV ) . Fins i tot
malgrat tot el que havia fet per ells, i malgrat que no tenien cap excusa ni justificació real del seu pecat,
van pecar igualment (algú es pot relacionar?).

 
I, tot i així, què? 

 
A Deuteronomi 30: 1-10 , centreu-vos en el que suposava el penediment, el retorn (teshuvah) a
Déu. Què calia i què ens hauria d’ensenyar avui què implica el veritable penediment?

En última instància, van haver de prendre la decisió de tornar a Ell i d’obeir-lo amb tot el cor . En un
sentit, la veritable qüestió era el seu cor, perquè si els seus cors estaven bé amb Déu, les seves accions
seguirien: és a dir, serien obedients.

 
És per això que se'ls va donar la meravellosa promesa que si "tornaven" al Senyor, es dirigien sincerament

a Ell, ell treballaria en ells i "circumcidaria" els seus cors. Han de prendre la decisió, enmig de la seva
captivitat, de tornar a Déu, i després els tornaria a ell mateix i a la terra. I després, a la terra, els
beneiria. I part de la benedicció és que Ell treballaria en ells per canviar encara més el seu cor cap a Ell,
de manera que ells i els seus fills “estimessin el Senyor, el vostre Déu, amb tot el vostre cor i amb tota la
vostra ànima, perquè visqueu”.

 
Al final, responent a les indicacions de Déu (vegeu Fets 5:31 ) , haurien de penedir-se realment dels seus

pecats. I, tot i tractar un context històric diferent, Ellen G. White va escriure: “La gent plorava perquè els
seus pecats havien provocat sofriment, però no perquè havien deshonrat Déu per transgressió de la seva
santa llei. El veritable penediment és més que pena pel pecat. És un decidit allunyament del mal
”. - Patriarques i profetes , pàg. 557 . I això és una veritat que podem veure a Deuteronomi 30: 1-10 .

 

Com podem saber la diferència entre lamentar les conseqüències dels nostres pecats, que
qualsevol persona pot fer, i lamentar-se pels mateixos pecats? Per què és tan important
aquesta distinció?

DIJOUS ↥        
 

Arrepenteu-vos i converteu-vos
El Nou Testament, per descomptat, està ple de la idea del penediment. De fet, Joan Baptista va

començar el seu ministeri amb la crida al penediment.
 

Llegiu Mateu 3: 1-8 . Com apareix la idea de "tornar" en aquests versos? En altres paraules,
què els diu Joan Baptista que facin que reflecteixi el que es va trobar al Deuteronomi? Per què,
també, les seves paraules tindrien especial rellevància per als fariseus i els saduceus?

 

Jesús també va començar el seu ministeri amb crides al penediment. 
 

Llegiu Marc 1:15 . Què diu Jesús i per què relaciona el penediment amb l’evangeli?
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Tant si es tracta de Joan Baptista parlant específicament amb els líders religiosos com de Jesús amb la
nació en general, la idea és la mateixa. Som pecadors i, tot i que Crist va venir per salvar els pecadors,
hem de penedir-nos dels nostres pecats. I aquest penediment, ja sigui com un antilliscant o com un cristià
fidel que cau en el pecat o com un nou convertit, inclou un desviament de les nostres velles maneres
pecaminoses. Hem de reconèixer la nostra pecaminositat i, expressant el penediment pels nostres propis
pecats (i no només les conseqüències d’ells), hem de prendre la decisió conscient de deixar de banda
aquests pecats i, basant-nos completament en els mèrits de Jesús, “obeiu la veu del SENYOR, el teu Déu
” ( Deut. 15: 5, NKJV ) .

Alguns estudiosos bíblics veuen al Nou Testament ressons de la idea de penediment expressada al
Deuteronomi. Per exemple, quan Pere acusa la nació d’haver crucificat Jesús, moltes de les persones “van
ser tallades al cor i van dir a Pere i a la resta d’apòstols:‘ Homes i germans, què farem? ’” ( Fets 2). : 37,
NKJV ) . És a dir, en ser conscients del seu pecat, se’n lamentaven (“tallats al cor”) i volien saber què
havien de fer ara per estar bé amb el Déu que havien ofès.

 
No és gairebé la mateixa situació que amb tots nosaltres: pecadors que han ofès Déu?

 

Llegiu Fets 2:38 . Com va respondre Peter a la seva pregunta i com revela aquest episodi el
principi que hi ha darrere del veritable penediment?

DIVENDRES ↥        

Pensament addicional : “A cada pas avançat de l’experiència cristiana el nostre penediment
s’aprofundirà. A aquells que el Senyor ha perdonat, a aquells a qui reconeix com a poble seu, diu: «Llavors
recordareu els vostres camins malvats i les vostres accions que no eren bones, i us avorrireu a vosaltres
mateixos». ' Eze. 36:31 . De nou diu: «Establiré la meva aliança amb tu, i sabràs que sóc el Senyor; perquè
recordeu i us confongueu i no obriu mai la boca per la vostra vergonya, quan estigui pacificat cap a
vosaltres per tot el que heu fet, diu el Senyor Déu ». Eze. 16:62 , 63. Aleshores els nostres llavis no
s’obriran en auto-glorificació. Sabrem que la nostra suficiència és només en Crist. Farem nostra la
confessió de l’apòstol. "Sé que en mi (és a dir, en la meva carn) no res res bo". Rom. 7:18 . 'Déu no em
vulgui gloriar, tret de la creu del nostre Senyor Jesucrist, per qui el món és crucificat per mi i jo pel
món'. Gal. 6:14 ". - Ellen G. White, Christ's Object Lessons , pàgines 160, 161 .

"'La bondat de Déu et porta al penediment". Rom. 2: 4 . Una cadena daurada, la misericòrdia i la
compassió de l’amor diví, es fa passar per totes les ànimes en perill. El Senyor declara: “T’he estimat amb
un amor etern; per això t’he atret amb bondat amorosa ». Jer. 31: 3 ". - Ellen G. White, Christ's Object
Lessons , pàg. 202 .

Preguntes de debat:

1. Tot i que hem de penedir-nos, com podem tenir cura d’evitar la trampa de fer que el
penediment sigui quelcom meritori, com si el fet de penedir-se sigui el que ens fa estar
just davant de Déu? Quina és l’única manera de tenir raó davant Déu?

2. "Llavors Judes, el seu traïdor, veient que havia estat condemnat, es va penedir i va
tornar les trenta peces de plata als principals sacerdots i ancians, dient:" He pecat traint
sang innocent ". I van dir: "Què és això per a nosaltres? Ja ho veieu! Llavors va tirar les
peces de plata al temple i se’n va anar, va anar a penjar-se ” ( Mateu 27: 3-5,
NKJV ) . Sens dubte, Judes lamentava el que li va fer a Jesús (al cap i a la fi, es va
suïcidar). Però, per què les seves accions no es consideren veritables penediments?

3. Com hauria de mantenir-nos humils davant els altres (en la mesura que no els jutgem) i
davant Déu, la realitat del pecat humà, fins i tot el nostre pecat? Per què el fet que va
necessitar la creu, és a dir, la mort del Fill de Déu, per salvar-nos, per demostrar-nos
fins a quin punt és realment el pecat?
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