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La resurrecció de Moisès
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de dissabte

Llegiu per a l'estudi d'aquesta setmana: Núm. 20: 1-13 , Deut. 31: 2 , Deut. 34: 4 , Deut. 34: 112 , Jude 9 , 1 Cor. 15: 13-22 .
Text de la memòria: "No obstant això, l'arcàngel Miquel, en lluitar contra el diable, quan va discutir
sobre el cos de Moisès, no es va atrevir a presentar contra ell una acusació insultant, sinó que va dir:"
El Senyor et retreu! "" ( Jude 9, NKJV ) .
Com hem vist a tot arreu, Moisès és el mortal central del Deuteronomi. La seva vida, el seu caràcter, els
seus missatges impregnen el llibre. Tot i que sí, el Deuteronomi tracta de Déu i del seu amor per ' am
yisra'el, "el poble d'Israel", sovint Déu va utilitzar Moisès per revelar aquest amor i per parlar amb el seu
poble Israel.
Ara, a mesura que arribem al final del trimestre, al final del nostre estudi de Deuteronomi, arribem
també al final de la vida de Moisès, almenys la seva vida aquí.
Com ho va expressar Ellen G. White: «Moisès sabia que havia de morir sol; a cap amic terrenal se li
permetria ministrar-lo en les seves darreres hores. Hi havia un misteri i una pessimitat sobre l’escena que
tenia davant, de la qual el seu cor es va reduir. El judici més sever va ser la seva separació de la gent que
tenia cura i amor, la gent amb qui el seu interès i la seva vida havien estat units durant tant de
temps. Però havia après a confiar en Déu i, amb una fe inqüestionable, es va dedicar a si mateix i al seu
poble al seu amor i misericòrdia ”. - Patriarques i profetes , pàgines 470, 471.
Com la vida i el ministeri de Moisès van revelar molt sobre el caràcter de Déu, també ho fa la seva mort i
resurrecció.
Estudieu la lliçó d’aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte del 25 de desembre.

Diumenge ↥

19 de desembre

El pecat de Moisès: primera part
Una vegada i una altra, fins i tot enmig de la seva apostasia i les seves vagades pel desert, Déu va
proporcionar miraculosament als fills d’Israel. És a dir, per molt poc merescents que fossin (i sovint es

mantinguessin així) la gràcia de Déu va arribar a ells. Nosaltres també, avui, som receptors de la seva
gràcia, per molt que no la meritem. Al cap i a la fi, no seria gràcia si ens ho mereixéssim, oi?
I, a més de l’abundància de menjar que el Senyor els havia proporcionat miraculosament al desert, una
altra manifestació de la seva gràcia era l’aigua, sense la qual peririen ràpidament, sobretot en un desert
sec, calent i desolat. En parlar d’aquesta experiència, Pau va escriure: “I tots van beure la mateixa
beguda espiritual. Perquè van beure d’aquella roca espiritual que els seguia, i aquella roca era Crist ” ( 1
Cor. 10: 4, NKJV ) . Ellen G. White també va afegir que "allà on volguessin aigua en els seus viatges, des de
les escletxes de la roca brollava al costat del seu campament". - Patriarques i profetes , pàg. 411 .

Llegiu Nombres 20: 1-13 . Què va passar aquí i com entenem el càstig del Senyor a Moisès pel
que havia fet?
A un nivell, no és difícil veure i comprendre la frustració de Moisès. Després de tot el que el Senyor havia
fet per ells, els signes i les meravelles i la salvació miraculosa, aquí estaven, finalment, a les fronteres de
la Terra Promesa. I despres què? De sobte, els falta aigua i comença a conspirar contra Moisès i Aaron. Va
ser que el Senyor no els podia proporcionar aigua ara, com havia fet per ells tan sovint abans? És clar que
no; Podria tenir, i ho tornaria a fer.
Tanmateix, mireu les paraules de Moisès quan va colpejar la roca, fins i tot dues vegades. “Escolteu ara,
rebels! Us hem de treure aigua d’aquesta roca? " ( Núm. 20:10, NKJV ) . Es pot escoltar la ràbia de la seva
veu, ja que comença dient-los "rebels".
El problema no era tant la seva ira en si, que era bastant dolent, però comprensible - però quan va dir:
"Ha de ens porta per a tu aigua d'aquesta roca?" com si ell o qualsevol ésser humà pogués treure aigua
d’una roca. En la seva ràbia, semblava oblidar en aquest moment que només el poder de Déu, que
treballava entre ells, podia fer tal miracle. Ell, de totes les persones, ho hauria d’haver sabut.
Amb quina freqüència diem o fins i tot fem coses en un atac d’ira, encara que creguem que
la ira està justificada? Com podem aprendre a aturar-nos, resar i buscar el poder de Déu per
dir i fer bé abans de dir i fer el mal?

Dilluns ↥

20 de desembre

El pecat de Moisès: 2a part
Torneu a llegir els números 20:12 , 13 . Quina raó específica va donar el Senyor a Moisès per
què no podia passar per allò que va fer? Vegeu també Deuteronomi 31: 2 i Deuteronomi 34: 4 .
Segons aquest text, el pecat de Moisès tenia més que el seu propi intent de substituir Déu, que era prou
dolent. També va mostrar una manca de fe que, per a algú com Moisès, seria inexcusable. Al cap i a la fi,
aquest és l’home que, des de l’arbust ardent ( Ex. 3: 2-16 )en endavant, havia tingut una experiència amb
Déu a diferència de la majoria de la gent, i, no obstant això, segons el text, Moisès no em "creia"
(NKJV); és a dir, Moisès va mostrar una manca de fe en allò que el Senyor havia dit i, com a resultat, no
havia pogut "consagrar-me" davant els fills d'Israel. En altres paraules, si Moisès hagués mantingut la seva
calma i hagués fet el correcte mostrant la seva pròpia fe i confiança en Déu enmig de la seva apostasia,
hauria glorificat el Senyor davant del poble i, de nou, seria un exemple per a ells de quina veritable fe i
l'obediència era com.
Fixeu-vos també en com Moisès havia desobeït allò que el Senyor li va dir específicament que fes.

Llegiu Nombres 20: 8 . Què havia dit el Senyor a Moisès que fes, però què va fer Moisès ( Nm.
20: 9-11 ) ?

El versicle nou fa que Moisès agafi la vareta tal com el Senyor li havia manat. Fins ara, tot bé. Però pel
versicle 10, en lloc de parlar amb la roca, de la qual hauria brollat l’aigua com una expressió sorprenent
del poder de Déu, Moisès la va colpejar no una, sinó dues vegades. Sí, colpejar una roca i fer-ne sortir
aigua era miraculós, però sens dubte no era tan miraculós com parlar-hi i veure passar el mateix.
És clar, a la superfície podia semblar que el judici de Déu sobre Moisès era extrem: després de tot el que
havia viscut Moisès, al cap i a la fi no se li permetria passar a la Terra Promesa. Mentre s’hagi explicat
aquesta història, la gent s’ha preguntat per què, a causa d’un acte precipitat, se li negaria allò que ell
esperava durant tant de temps.
Quina lliçó creieu que haurien d’haver après els fills d’Israel del que li va passar a Moisès?

Dimarts ↥

21 de desembre

La mort de Moisès
Pobre Moisès! Havent arribat tan lluny, havent passat tantes coses, només quedaria fora del compliment
de la promesa feta a Abram molts segles abans: "Als teus descendents donaré aquesta terra" ( Gènesi 12:
7, NKJV ) .

Llegiu Deuteronomi 34: 1-12 . Què li va passar a Moisès, i què va dir el Senyor sobre ell que
demostrava quin home especial era?
“En solitud, Moisès va revisar la seva vida de vicissituds i penúries des que es va retirar dels honors
cortesans i d'un futur regne a Egipte, per votar a la seva sort amb el poble escollit de Déu. Va recordar
aquells llargs anys al desert amb els ramats de Jetro, l’aparició de l’àngel a l’arbust ardent i la seva pròpia
crida a alliberar Israel. De nou va veure els poderosos miracles del poder de Déu manifestats a favor del
poble escollit, i la seva llarga paciència durant els anys del seu errant i rebel·lió. Malgrat tot el que Déu
havia fet per ells, malgrat les seves pròpies oracions i feines, només dos de tots els adults del vast exèrcit
que va sortir d'Egipte havien estat tan fidels que van poder entrar a la Terra Promesa. Mentre Moisès va
revisar el resultat de les seves feines, la seva vida de prova i sacrifici semblava haver estat gairebé
inútil.”- Ellen G. White,Patriarques i profetes , pàgines 471, 472 .
Deuteronomi 34: 4 diu una cosa molt interessant. "Aquesta és la terra que vaig jurar donar a Abraham,
Isaac i Jacob, dient:" La donaré als vostres descendents ". als seus fills, per donar-los aquesta terra. Ara el
repetia a Moisès.
El Senyor també va dir que "us he fet veure amb els ulls, però no hi creuareu " ( Deut. 34: 4, NKJV ,
subratllat subministrat) . No hi ha manera que Moisès, estant on era, pogués veure amb visió normal tot
allò que el Senyor li ha assenyalat: des de Moab fins a Dan fins a Neftalí, etc. Ellen G. White ho tenia clar:
era una revelació sobrenatural, no només de la terra, sinó del seu aspecte després d’haver-ne pres
possessió.
En un sentit, gairebé semblaria com si el Senyor hagués estat prenent el pèl a Moisès, fregant-lo: podríeu
haver estat aquí si simplement m'haguéssiu obeït com hauríeu de fer, o alguna cosa semblant. En canvi, el
Senyor li va mostrar a Moisès que, malgrat tot, fins i tot malgrat l’error de Moisès, Déu seria fidel a les
promeses pactes que havia fet amb els pares i amb el propi Israel. Com veurem, també, el Senyor tenia
fins i tot alguna cosa millor per al seu servent fidel però defectuós.

Dimecres ↥

La resurrecció de Moisès

22 de desembre

«Llavors va morir Moisès, servent del Senyor, a la terra de Moab, segons la paraula del Senyor. El va
enterrar a una vall del país de Moab, davant de Bet-Peor; però ningú coneix la seva tomba fins avui
” ( Deut. 34: 5 , 6 , NKJV) . Així, amb aquests pocs versos, va morir Moisès, tan central per a la vida
d’Israel, un home que continua escrivint no només a Israel, sinó fins i tot a l’església i a la sinagoga.
Moisès va morir, va ser enterrat, la gent va plorar i això va ser tot. Certament, aquí s'aplica el principi de
les paraules de l'Apocalipsi: "Feliços els morts que moren en el Senyor a partir d'ara. «Sí», diu l'Esperit,
«perquè descansin dels seus treballs i les seves obres els segueixin» » ( Apocalipsi 14:13, NKJV ) .
No obstant això, la mort de Moisès no va ser l'últim capítol de la història de la vida de Moisès.

Llegiu Judes 9 . Què passa aquí, i com contribueix aquest text a explicar l’aparició de Moisès
més tard al Nou Testament?
Tot i que només se’ns fa un cop d’ull, quina increïble escena es representa aquí. Miquel, el mateix Crist,
va discutir amb el diable sobre el cos de Moisès. Com es disputa sobre això? No hi ha dubte que Moisès era
un pecador; de fet, el seu darrer pecat conegut, la presa de la glòria de Déu, va ser el mateix tipus de
pecat: "Pujaré per sobre de les altures dels núvols, seré com l'Altíssim" ( Isa. 14:14, NKJV) ) - que va fer
que el mateix Lucifer fos expulsat del cel en primer lloc. La disputa sobre el cos de Moisès devia ser
perquè Crist reclamava ara per a Moisès la resurrecció promesa.
Però, com podria fer això Crist per un pecador, Moisès, algú que havia violat la seva llei? La resposta, per
descomptat, només podria ser la creu. De la mateixa manera que tots els sacrificis d’animals apuntaven
cap a la mort de Crist, així és clar que el Senyor ara, mirant cap endavant cap a la creu, va reclamar que
el cos de Moisès fos ressuscitat. «Com a conseqüència del pecat, Moisès havia quedat sota el poder de
Satanàs. Segons els seus propis mèrits, era el captiu lícit de la mort; però va ser elevat a la vida immortal,
amb el seu títol en nom del Redemptor. Moisès va sortir de la tomba glorificat i va pujar amb el seu
alliberador a la ciutat de Déu ”. - Ellen G. White, Patriarques i profetes, pàg. 479 .
Com ens ajuda aquest relat de Moisès a entendre la profunditat del pla de salvació, que fins i
tot abans de la creu Moisès seria elevat a la immortalitat?

Dijous ↥

23 de desembre

La resurrecció de tots nosaltres
Amb la llum addicional del Nou Testament, l’exclusió de Moisès de la terra promesa no sembla, en
definitiva, un gran càstig. En lloc d’un Canaan terrenal i més tard d’una Jerusalem terrenal (que per tota
la seva història coneguda ha estat un lloc de guerra, conquesta i sofriment), la "Jerusalem celestial" ( Heb.
12:22 ) és, fins i tot ara, la seva llar. Una residència molt millor, segur!
Moisès va ser el primer exemple conegut a la Bíblia sobre la resurrecció dels morts. Enoc va ser portat al
cel sense haver vist la mort ( Gn. 5:24 ) , i Elies també ( 2 Reis 2:11 ) , però pel que fa al registre escrit,
Moisès va ser el primer a ressuscitar a la vida eterna. .
No sabem quant de temps va dormir Moisès a terra, però pel que fa a ell, no importava. Va tancar els ulls
a la mort, i si van passar tres hores o 300 anys, per a ell va ser el mateix. També és el mateix per a tots els
morts al llarg de la història; la seva experiència, almenys pel que fa a mort, no serà diferent de la de
Moisès. Tancem els ulls a la mort, i el següent que sabem és la segona vinguda de Jesús o, per desgràcia,
el judici final (vegeu Apocalipsi 20: 7-15 ) .

Llegiu 1 Corintis 15: 13-22 . Quina gran promesa es troba aquí i per què les paraules de Pau
només tenen sentit si entenem que els morts dormen en Crist fins a la resurrecció?

Sense l’esperança de la resurrecció, no en tenim cap. La resurrecció de Crist és la nostra garantia;
havent "purificat els nostres pecats" ( Heb. 1: 3 ) a la creu com el nostre Anyell sacrificat, Crist va morir i
va ressuscitar d'entre els morts, i a causa de la seva resurrecció tenim la garantia nostra, essent Moisès el
primer exemple de caigut. ésser humà ressuscitat d'entre els morts. A causa del que faria Crist, Moisès
havia estat ressuscitat; i pel que ha fet Crist, nosaltres també serem ressuscitats.
Així, podem trobar en Moisès un exemple de salvació per fe, una fe manifestada en una vida de fidelitat i
confiança en Déu, fins i tot si al final va vacil·lar. I, a través del llibre del Deuteronomi, podem veure
Moisès tractant de cridar el poble de Déu a una fidelitat similar, una resposta similar a la gràcia que se li
va donar com se’ns ha donat - nosaltres també, que som a les fronteres del Terra promesa.
¿No és Déu, aquest mateix Déu, que també ens crida a la fidelitat? Què podem fer per
assegurar-nos que no cometem els mateixos errors que Moisès va advertir al Deuteronomi?

Divendres ↥

24 de desembre

Pensament addicional : "Quan cridaven amb ràbia," Us hem de buscar aigua d'aquesta roca? " es van
posar al lloc de Déu, com si el poder estigués en si mateixos, amb homes que posseïen fragilitats i passions
humanes. Preocupat pel continu murmuri i rebel·lió del poble, Moisès havia perdut de vista el seu
Totpoderós Ajudant i, sense la força divina, se l’havia deixat de marcar el seu registre per una exhibició de
debilitat humana. L'home que podria haver estat pur, ferm i desinteressat fins al final de la seva obra
havia estat superat per fi. Déu havia estat deshonrat davant la congregació d'Israel, quan hauria d'haver
estat magnificat i exaltat ". - Ellen G. White, Patriarques i profetes , pàg. 418 .
«A la muntanya de la transfiguració, Moisès va estar present amb Elies, que havia estat traduït. Van ser
enviats com a portadors de llum i glòria del Pare al seu Fill. I així es va complir finalment l’oració de
Moisès, pronunciada tants segles abans. Es va situar a la "bonica muntanya", dins de l'herència del seu
poble, donant testimoni de qui es va centrar en totes les promeses a Israel. Aquesta és l’última escena
revelada a la visió mortal de la història d’aquell home tan honorat del cel ”. - Patriarques i
profetes, pàg. 479.

Preguntes de debat:
1. En un sentit, sí, Moisès va ser ressuscitat i portat al cel poc després de la seva
mort. Però, al mateix temps, el pobre Moisès (suposem) arriba a presenciar el terrible
embolic de les coses aquí baix. Quina sort que la majoria de nosaltres ressuscitem
després d’haver acabat tota la lluita a la Terra a la segona vinguda. De quina manera és,
doncs, una benedicció més gran que la que va experimentar Moisès?
2. Com ens mostra la història de la mort de Moisès i la seva posterior resurrecció com el
Nou Testament, tot i que sovint es basa en l’Antic Testament, ens porta més enllà de
l’Antic Testament i, de fet, pot aportar-hi molta més llum?
3. Com és la història de la vida de Moisès, inclòs el fet que va colpejar la roca en un atac
d’ira, un exemple del que significa viure per fe i ser salvats per la fe, a part de les accions
de la llei?
4. A classe, parleu de la promesa de la resurrecció al final dels temps. Per què és tan
central per a totes les nostres esperances? A més, si podem confiar en Déu en això, és a
dir, en ressuscitar-nos de la mort, no hauríem de poder confiar en Ell per a tota la
resta? Al cap i a la fi, si Ell pot fer això per nosaltres, què no pot fer?

