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

LLIÇÓ 10 
 

Recordeu, no us oblideu

TARDA DE DISSABTE

Llegiu per a l’estudi d’aquesta setmana: Gènere 9: 8-17 ; Deut. 4: 32-39 ; Apocalipsi
14:12 ; Deut. 4: 9 , 23 ; Deut. 6: 7 ; Deut. 8: 7-18 ; Ef. 2: 8-13 . 

 
Text de memòria: “Recordeu! No oblideu com vau provocar la ira del Senyor, el vostre Déu, al
desert. Des del dia que vau marxar de la terra d’Egipte fins que vau arribar a aquest lloc, us heu
rebel·lat contra el Senyor ” ( Deuteronomi 9: 7, NKJV ) .

 
A la Bíblia apareixen dues paraules: recorda i oblida . Tots dos fan referència a alguna cosa humana, que

passa a les nostres ments. Tots dos són verbs i són oposats: recordar no és oblidar i oblidar no és recordar.

Sovint Déu diu al seu poble que recordi totes les coses que ha fet per ells; per recordar la seva gràcia per
ells i la seva bondat cap a ells. Gran part de l'Antic Testament consistia en que els profetes deien al poble,
al poble hebreu, que no oblidessin el que el Senyor havia fet per ells. Però també, el més important, no
havien d’oblidar quina era la seva vocació en Ell i quin tipus de gent havien de respondre a aquesta
crida. «Recordaré les obres del Senyor; segur que recordaré les teves meravelles d’abans ” ( Salm 77:11,
NKJV ) .

 
És diferent per a nosaltres avui, tant a nivell corporatiu com, encara més, a nivell personal? Que fàcil és

oblidar el que Déu ha fet per nosaltres.
 

Aquesta setmana, tal com s’expressa a Deuteronomi, veurem aquest important principi, el de recordar i
no oblidar la interacció de Déu en les nostres vides.

 
Estudieu la lliçó d’aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte del 4 de desembre. 

 

DIUMENGE ↥        
 

Recordant l’arc de Sant Martí
La primera vegada que la paraula "recordar" apareix a la Bíblia és al Gènesi 9, quan - després de la

inundació mundial - el Senyor va dir a Noè que posaria l'arc de Sant Martí al cel com a signe del seu pacte
amb tota la terra, que ja no destruireu mai tota la terra amb una inundació. 
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Llegiu Gènesi 9: 8-17 . Com s’utilitza aquí la paraula “recordar”, i què podem aprendre del
seu ús per recordar allò que Déu ha fet per nosaltres?

Per descomptat, Déu no necessita l’arc de Sant Martí per recordar la seva promesa i el seu pacte. Només
parlava en un llenguatge que els humans podien entendre. En tot cas, l’arc de Sant Martí és per a
nosaltres, com a humans, recordar la promesa i l’aliança de Déu de no destruir el món de nou per
l’aigua. En altres paraules, l'arc de Sant Martí havia d'ajudar a la gent a recordar aquest pacte especial que
Déu havia fet; cada vegada que apareix l’arc de Sant Martí, el poble de Déu recordaria, no només el judici
de Déu sobre el món pel seu pecat, sinó també el seu amor pel món i la seva promesa de no inundar-lo de
nou.

 
Per tant, veiem aquí la importància de la idea de recordar: recordar les promeses de Déu, recordar les

advertències de Déu, recordar l’acció de Déu al món. 
 

L’arc de Sant Martí al cel esdevé encara més important avui en dia quan, basant-se en la continuïtat de
les lleis de la natura, molts científics rebutgen la idea que alguna vegada hi hagués una inundació mundial.
Què fascinant que va escriure Ellen G. White que abans que arribés el Diluvi, molta gent tenia la mateixa
idea que la continuïtat de les lleis de la natura descartava la possibilitat que es pogués produir mai una
inundació mundial. Va escriure que els savis argumentaven que les “lleis de la natura estan tan fermament
establertes que Déu mateix no les podia canviar”. - Patriarques i profetes , pàg. 97 . Així doncs, abans del
diluvi, la gent argumentava, basant-se en les lleis de la natura, que no podia arribar; després del diluvi, la
gent argumenta, basant-se en les lleis de la natura, que mai no va començar.

 
Tanmateix, Déu en la seva Paraula ens va parlar del diluvi i va donar al món un senyal, no només del

diluvi, sinó de la seva promesa de no tornar-ne a fer cap. Així, si recordem el que significa l’arc de Sant
Martí, podem tenir la seguretat, escrita al cel amb aquests bells colors, que la Paraula de Déu és segura. I
si podem confiar en la seva Paraula en aquesta promesa, per què no confiar en la seva Paraula en tot el
que ens diu, també?

 

La propera vegada que veieu un arc de Sant Martí, penseu en les promeses de Déu. Com
podem aprendre a confiar en totes aquestes promeses?

DILLUNS ↥         
 

Respecte als dies que han passat
A Deuteronomi 4, hem llegit les meravelloses amonestacions que el Senyor va donar al seu poble a través

de Moisès sobre els seus grans privilegis com a poble escollit per Déu. Els havia redimit d’Egipte “per
proves, per signes, per meravelles, per guerra, per una mà poderosa i un braç estès i per grans terrors,
segons tot el que el Senyor, el vostre Déu, va fer per vosaltres a Egipte davant els vostres ulls ” ( Deut.
4:34, NKJV ) . En altres paraules, Déu no només va fer alguna cosa fantàstic per vosaltres, sinó que ho va
fer de maneres que us ajudarien a recordar i a no oblidar mai les grans coses que havia fet per vosaltres.

 
Llegiu Deuteronomi 4: 32-39 . Què els deia el Senyor que recordessin, i per què era tan
important que recordessin aquestes coses?

 

Moisès apunta la gent al llarg de tota la història, fins i tot cap a la creació mateixa, i els pregunta,
retòricament, si alguna cosa de tota la història s’havia fet mai com es va fer per ells. De fet, els diu que
preguntin; és a dir, estudiar per si mateixos i veure si alguna cosa com el que van experimentar havia
passat mai abans. En fer-los unes quantes preguntes, Moisès intentava que es donessin compte per si
mateixos del que el Senyor havia fet per ells i, per tant, en última instància, quant d’agraïts i agraïts a Ell
havien de ser els seus poderosos actes a les seves vides.
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El fet central d’aquests actes va ser l’alliberament d’Egipte i, després, potser d’alguna manera encara
més sorprenent, el fet de parlar-los al Sinaí, cosa que els va permetre escoltar “les seves paraules des del
mig del foc”.

Llegiu Deuteronomi 4:40 . Quina conclusió volia, doncs, Moisès que el poble tregués d’aquestes
paraules sobre el que Déu havia fet per ells?

 

El Senyor no va fer totes aquestes coses sense cap propòsit. Havia redimit el seu poble, guardant el seu
final de l’aliança que havia establert amb ells. Van ser alliberats d’Egipte, a punt d’entrar a la Terra
Promesa. Déu va fer la seva part; ara se'ls cridava a fer la seva, que era, simplement, obeir.

 

Com representa aquest model el pla de salvació expressat al Nou Testament? Què va fer
Jesús per nosaltres i com hem de respondre al que havia fet per
nosaltres? (Vegeu Apocalipsi 14:12 )

DIMARTS ↥        
 

Tingueu en compte ... Per no oblidar-vos
Llegiu Deuteronomi 4: 9 , 23 . Què els diu el Senyor que facin aquí, i per què és tan important
aquesta amonestació per a la nació?

 

Dos verbs dominen l'obertura d'aquests versos: "tingueu en compte" i "oblideu". El que el Senyor els està
dient és: tingueu en compte que no us oblideu . És a dir, no oblideu el que el Senyor ha fet per vosaltres ni
l’aliança que ell havia fet amb vosaltres.

 
El verb "fer cas", smr (que també s'utilitza de forma diferent a Deuteronomi 4: 9 , traduït com

"guarda't"), es produeix a través de l'Antic Testament i significa "guardar", "vigilar". "Preservar" o
"custodiar". Curiosament, la primera vegada que apareix a les Escriptures és fins i tot abans del pecat,
quan el Senyor va dir a Adam que "guardés" el jardí que Li havia donat ( Gn. 2:15 ) .

 
Ara, però, el Senyor diu a la gent, cadascuna individualment (el verb està en singular), que es guardi, per

no oblidar-la. Això no és "oblidar" tant en el sentit de la pèrdua de memòria (encara que amb el pas del
temps i en les noves generacions que podrien venir), sinó més aviat en el sentit de ser laxos sobre les seves
obligacions de pacte. És a dir, havien de tenir en compte qui eren i què significava això en termes de com
havien de viure davant Déu, davant d’altres hebreus, davant dels desconeguts d’entre ells i davant de les
nacions que els envoltaven.

 
Torneu a llegir Deuteronomi 4: 9 (vegeu també Deut. 6: 7 i Deut. 11:19 ) , però centreu-vos en
l'última part, sobre com ensenyar-los als seus fills i néts. Què hauria de fer això amb ajudar-los
a no oblidar-se?

 

No és casualitat que just després que Moisès els digui que no oblidin, que no deixin que aquestes coses
"se'n vagin del cor", els digui que ensenyin aquestes coses a la següent generació i a la generació
posterior. Els seus fills no només necessitaven sentir a parlar d’aquestes coses, sinó que potser encara era
més important, explicant i explicant històries del que Déu havia fet per ells, la gent no oblidaria quines
eren aquestes coses. Per tant, quina manera millor de preservar el coneixement del que el Senyor havia
fet pel seu poble escollit?

 

En què ha estat beneficiós no només per als altres, sinó per a vosaltres, explicar altres
persones de la vostra experiència amb el Senyor? Com us ha ajudat a no oblidar les seves
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indicacions el relat de la condició de Déu?

DIMECRES ↥        
 

Menjat i ple
Un ex líder de l'església, que havia treballat a la Conferència General de Adventistes de l'Setè

Dia 
®
durant 34 anys, va explicar una història sobre com, molts anys abans, ell i la seva dona, després

d'haver aterrat en un aeroport, havia perdut una peça d'equipatge. "Allà mateix", va dir, "al costat del
cinturó transportador d'equipatges i en públic, ens vam posar de genolls i vam pregar demanant al Senyor
la devolució de l'equipatge perdut". Aleshores va dir que, molts anys després, va passar el mateix: van
arribar a l’aeroport, però una peça d’equipatge no. Va explicar el que va passar després. "No us
preocupeu", havia dit a la seva dona, "l'assegurança ho cobrirà".

 
Amb aquesta història en ment, llegiu Deuteronomi 8: 7-18 . Quina advertència dóna el Senyor
al seu poble aquí, i què hauria de significar també per a nosaltres avui?

 

Mireu què els aportaria la seva fidelitat al Senyor. No només posseirien una terra meravellosa i rica, "una
terra en la qual menjaràs pa sense escassetat, en la qual no et faltarà res" ( Deut. 8: 9, NKJV ) , sinó que
seran molt beneïdes en aquesta terra: ramats i ramats i or i plata i cases boniques. És a dir, se’ls donarà
totes les comoditats materials que aquesta vida ofereix.

 
Però, què? S’enfrontarien al perill que sempre suposa la riquesa i la prosperitat física, el d’oblidar que

només el Senyor “és qui et dóna poder per obtenir riquesa” ( Deut. 8:18, NKJV ) .
 

Potser al principi no, però a mesura que passen els anys i tenen totes les comoditats materials que
necessiten, oblidaran el seu passat, oblidaran com el Senyor els havia conduït per “aquell gran i terrible
desert” ( Deut. 1:19). NKJV ) i, de fet, pensen que va ser la seva pròpia intel·ligència i talent els que els
van permetre tenir tant d’èxit.

 
Això és precisament el que el Senyor els advertia de no fer (i malauradament, sobretot quan es llegeixen

els profetes posteriors, això és exactament el que els va passar).
 

Així, enmig d’aquesta prosperitat, Moisès els diu que, per recordar que només el Senyor havia fet això
per ells i no deixar-se enganyar per les benediccions materials que Ell els havia donat. Segles després, el
mateix Jesús va advertir, en la paràbola del sembrador, sobre “l’engany de les riqueses” ( Marc 4:19 ) .

 

Per molts diners i possessions materials que tinguem aquí, tots som carn i ossos esperant
un forat a terra. Què ens ha de dir això sobre els perills derivats de la riquesa, ja que aquesta
riquesa ens pot fer oblidar la nostra necessitat de l’únic que ens pot alliberar d’aquest forat
del terra?

DIJOUS ↥        
 

Recorda que eres esclau
Llegiu Deuteronomi 5:15 ; Deuteronomi 6:12 ; Deuteronomi 15:15 ; Deuteronomi 16: 3 , 12 ;
i Deuteronomi 24:18 , 22 . Què volia específicament el Senyor que no oblidessin mai, i per què?

 

Com hem vist, a través de l’Antic Testament, el Senyor va portar constantment la ment de la gent a
l’Èxode, la seva miraculosa alliberació, per part de Déu, d’Egipte. Fins avui, milers d’anys després, els
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jueus practicants mantenen la celebració de la Pasqua, un record del que el Senyor ha fet per ells. «Quan
arribeu a la terra que el Senyor us donarà, tal com va prometre, mantindreu aquest servei. I serà, quan els
vostres fills us diguen: "Què voleu dir amb aquest servei?" que digueu: "És el sacrifici de Pasqua del Senyor,
que va passar per sobre de les cases dels fills d'Israel a Egipte quan va assassinar els egipcis i va lliurar les
nostres cases" ( Exod. 12: 25-27, NKJV ) .

Per a l’església d’avui, la Pasqua és un símbol de l’alliberament que se’ns ha ofert en Crist: “De fet,
Crist, la nostra Pasqua, va ser sacrificada per nosaltres” ( 1 Cor. 5: 7, NKJV ) .

 
Llegiu Efesis 2: 8-13 . Què se'ls diu que recordin a aquests gentils creients? Com és paral·lel al
que es deia recordar als hebreus del deuteronomi?

 

Pau volia que aquestes persones recordessin el que Déu havia fet per ells en Crist, el que els havia salvat
i el que tenien ara per la gràcia de Déu. Igual que amb els fills d’Israel, no va ser res en si mateix el que
els va encomanar a Déu. En canvi, només va ser atorgada la gràcia de Déu, tot i que eren "desconeguts de
les aliances de la promesa", el que els va fer ser qui eren en Crist Jesús.

 
Ja siguin jueus al desert, cristians a Efes o adventistes del setè dia a qualsevol part del món, és crucial

que sempre recordem i no oblidem el que Déu ha fet per nosaltres en Crist. No és estrany, doncs, que
tinguem aquestes paraules: “Estaria bé que passéssim una hora reflexiva cada dia contemplant la vida de
Crist. Hauríem d’agafar-ho punt per punt i deixar que la imaginació copsés cada escena, sobretot les que
es tancaven. A mesura que ens concentrem en el seu gran sacrifici per nosaltres, la nostra confiança en Ell
serà més constant, el nostre amor es vivificarà i estarem més profundament impregnats del seu esperit ". -
Ellen G. White, El desig de les edats , pàg. 83 .

 

DIVENDRES ↥        

Pensament addicional: “Que gran la condescendència de Déu i la seva compassió per les seves
criatures errades en posar així el bell arc de Sant Martí als núvols com a testimoni de la seva aliança amb
els homes! El Senyor declara que quan mirarà l’arc, recordarà la seva aliança. Això no implica que mai
oblidés; però ens parla en el nostre propi idioma, perquè l’entenguem millor. El propòsit de Déu era que,
com que els fills de les generacions posteriors demanessin el significat del gloriós arc que s’estén al cel,
els seus pares repetissin la història del diluvi i els digués que l’Altíssim havia doblegat l’arc i l’havia
col·locat al núvols com a garantia que les aigües no haurien de desbordar mai més la terra. Així, de
generació en generació, seria testimoni de l’amor diví a l’home i enfortiria la seva confiança en Déu ”. -
Ellen G. White,Patriarques i profetes , pàgines 106, 107 .

Des de la fundació del cristianisme, mai no hi ha hagut cap església que hagi participat de la riquesa i les
comoditats de les criatures de què gaudeix avui l’església en alguns països del món. La pregunta és, a quin
cost? Aquesta riquesa segurament influeix en la nostra espiritualitat, i tampoc en el bé. Com va poder? Des
de quan la riquesa i l’abundància material han fomentat les virtuts cristianes de la negació i
l’autosacrifici? En la majoria dels casos, es produeix el contrari: com més gent té, més autosuficients es
tornen i menys depenen de Déu. La riquesa i la prosperitat, per agradables que siguin, vénen amb moltes
perilloses trampes espirituals.

 

Preguntes de debat:

1. Debateu la qüestió de com la riquesa (que pot ser molt relativa; és a dir, que algú que no
es consideri ric al seu país pugui ser vist com super-ric per aquells d’un altre país) i com
afecta la nostra espiritualitat. Quines són les maneres en què aquells que tenen "diners"
es poden protegir d'alguns dels perills espirituals que la riquesa pot crear?

2. A classe, parleu de les escenes finals de la vida de Crist i del que ens expliquen sobre
l'amor de Déu per nosaltres i per què no hem d'oblidar mai la realitat d'aquest
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amor. Quines altres coses podeu pensar que revelen la bondat de Déu i per què hem de
tenir sempre present aquesta realitat?

3. Tot i que alguns científics diuen que no hi va haver una inundació a tot el món, malgrat
que la Bíblia va dir que hi havia (i l’arc de Sant Martí), alguns diuen que tampoc no va
haver-hi cap creació de sis dies, tot i que la Bíblia va dir que sí (i el setè dia Dissabte per
commemorar-lo). Què ens hauria d’explicar sobre el poderós i negatiu impacte de la
cultura en la fe?


