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LLIÇÓ 2

Els pactes de Déu amb nosaltres

TARDA DE DISSABTE

Llegiu per a l'estudi d'aquesta setmana: Matt. 10:22 , Joan 6:29 , Deut. 28:1-
14 , Prov. 3:1-10 , Mal. 3:7-11 , Matt. 6:25-33 .

Text de memòria: «Ara succeirà que, si escolteu diligentment la veu del Senyor, el vostre
Déu, per observar amb cura tots els seus manaments que avui us dono, el Senyor, el vostre
Déu, us elevarà per sobre de totes les nacions de la terra. . I totes aquestes benediccions
vindran sobre tu i t'aconseguiran, perquè escoltes la veu del Senyor, el teu
Déu” ( Deuteronomi 28:1 , 2 , NKJV) .

Sorprenentment, Déu ha fet contractes (o pactes) amb nosaltres. La majoria són bilaterals, la
qual cosa vol dir que ambdues parts (Déu i humans) tenen un paper a realitzar. Un exemple de
pacte bilateral és "Si fas això, ho faré jo". O "Faré això si tu fas això".

Un tipus més rar de pacte és unilateral. "Ho faré tant si feu res com si no". Alguns dels pactes de
Déu amb la humanitat són unilaterals. Per exemple,

"Fa sortir el seu sol sobre els dolents i sobre els bons, i fa ploure sobre els justos i sobre els
injustos" ( Mt. 5:45, NKJV ) . Sigui el que fem o no fem, podem comptar amb Déu per al sol i la
pluja. Després del Diluvi, Déu va prometre a la humanitat i "a totes les bèsties de la terra" que
mai no hi hauria un altre diluvi que cobrirà tota la terra (vegeu Gènesi 9:9-16 ) ,
independentment de les nostres accions. També va prometre: «Mentre quedi la terra, la sembra i
la collita, el fred i la calor, l'hivern i l'estiu, i el dia i la nit no s'aturaran» ( Gènesi 8:22,
NKJV ) . Les estacions aniran i vindran, independentment del que fem.

Aquesta setmana estudiarem alguns pactes bilaterals molt significatius entre Déu i els seus
fills. Preguem perquè, per la gràcia de Déu, “mantinguem el nostre final del tracte”.

Estudieu la lliçó d'aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte 14 de gener.

DIUMENGE ↥        

El Pacte de Salvació
La mort de Crist al Calvari va fer possible la salvació per a tota persona que ha viscut o que

viurà mai. A diferència de la promesa de les estacions, la salvació no és unilateral: no es dóna a
tothom, independentment del que facin. La creença que tothom se salvarà s'anomena
"universalisme".

En canvi, Jesús va ensenyar clarament que, tot i que va morir per tota la humanitat, moltes
persones recorren el camí ampli cap a la destrucció i la mort eterna ( Mt. 7:13 , 14 ) .
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Què diuen els textos següents sobre com les persones reben el do de la salvació en
Jesús?

1 Joan 5:13

Matt. 10:22

Joan 6:29

2 Pet. 1:10 , 11

Pau va comprendre la naturalesa bilateral del pacte de salvació. Sabent que aviat havia de ser
executat, i malgrat que molts dels seus companys l'havien abandonat, Pau va dir amb confiança al
seu estimat amic Timoteu que havia mantingut el seu final del tracte. "Perquè ara estic preparat
per ser ofert, i l'hora de la meva partida és a prop. He lluitat una bona lluita, he acabat la meva
carrera, he guardat la fe: d'ara en endavant m'ha guardat una corona de justícia, que el Senyor, el
jutge just, em donarà en aquell dia: i no a mi. només, però també a tots els qui estimen la seva
aparició” ( 2 Tim. 4:6-8 ) .

Pau diu: "Estic preparat [perquè] he lluitat una bona lluita, he acabat el meu curs, he guardat la
fe". Pau, però, sempre va tenir molt clar que la salvació és només per la fe, no pels fets de la llei,
i per tant aquí no mira d'alguna manera les seves obres o assoliments com a mereixedors amb
Déu. La "corona de justícia" que l'espera és la justícia de Jesús, que Pau, per fe, ha reclamat per
ell mateix i ha mantingut fins al final de la seva vida.

Encara que la salvació és un do inmerescut, quina diferència hi ha entre els que
accepten el do i els que no? Què requereix que fem acceptar aquest regal?

DILLUNS ↥        

Escoltar amb diligència
El llibre de Deuteronomi és la versió impresa dels missatges de comiat de Moisès a la segona

generació d'israelites després dels quaranta anys de vagar pel desert. Aquests missatges es van
donar a les planes de Moab, a l'est de Jericó. Deuteronomi s'ha anomenat adequadament "El llibre
de la memòria".

En aquest llibre, Moisès repassa els tractes fidels de Déu amb Israel. Explica els viatges des del
mont Sinaí fins a Kadesh Barnea, a la vora de la Terra Promesa, així com la rebel·lió i els 40 anys
de vagabundeig pel desert. Va reiterar els Deu Manaments, els requisits del delme i el magatzem
central. Però el focus principal del Deuteronomi és el consell d'obeir Déu i rebre les seves
benediccions. Moisès retrata Déu com Aquell que té la capacitat i el desig de tenir cura del seu
poble.

Llegiu Deuteronomi 28:1-14 . Quines grans benediccions es prometen al poble? Però
què han de fer per rebre'ls?
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Moisès tenia moltes ganes que el poble entengués que Déu tenia en ment unes benediccions
meravelloses, fins i tot miraculoses. Les seves paraules: "Si escoltes diligentment", fes-los saber
que el seu destí etern estava en joc aquí. Quina manifestació més poderosa de la realitat de la
lliure elecció. Eren la seva nació escollida, receptors de grans benediccions i grans promeses,
però aquestes benediccions i promeses no eren incondicionals. Calia acceptar-los, rebre'ls i actuar
sobre ells.

I res que Déu els havia demanat tampoc era massa difícil de fer per ells. “Perquè aquest
manament que us dono avui no és massa misteriós per a vosaltres, ni és llunyà. No és al cel que
digueu: "Qui pujarà al cel per nosaltres i ens el portarà, perquè ho escoltem i ho fem?" Tampoc és
més enllà del mar, perquè digueu: "Qui passarà per nosaltres el mar i ens el portarà, perquè ho
escoltem i ho fem?" Però la paraula és molt a prop teu, a la teva boca i al teu cor, perquè la
facis” ( Deut. 30:11-14, NKJV ) .

Per descomptat, a més de les benediccions, hi havia les advertències de les malediccions, què
passaria sobre ells si desobeïen ( Deut. 28:15-68 ) , és a dir, quines conseqüències portarien el seu
pecat i rebel·lió.

Què significa per a nosaltres, avui, “escoltar amb diligència” el que Déu ens diu que
fem?

DIMARTS ↥        

Honra el Senyor
El llibre dels Proverbis no parla tant del bé i del mal com de la saviesa i la bogeria. A mesura

que un llegeix el llibre, veurà els beneficis de la saviesa i els esculls de la bogeria.

Llegeix Proverbis 3:1-10 . Quines promeses meravelloses es donen aquí? A més, què vol
dir "primícies de tot el teu augment"?

Déu ens demana que el posem primer en la gestió de les nostres possessions com a
reconeixement de la seva propietat de totes les coses i com a demostració de la nostra fe en Ell
per proveir-nos. Però encara més que això, Ell diu que si el posem primer, llavors Ell beneirà el
que queda. Per a nosaltres fer això —és a dir, posar-lo en primer lloc— és un acte de fe, un acte
de confiança, una manifestació de confiar en el Senyor amb tot el cor i, de fet, no recolzar-se en
el propi enteniment (que és especialment important, perquè sovint passen coses que no podem
entendre i que no podem tenir sentit).

No obstant això, res no ens hauria d'impulsar més a confiar en Déu i en el seu amor que la
creu. Quan t'adones del que a cadascú de nosaltres se'ns ha donat en Jesús, no només com el
nostre Creador ( Joan 1:1-4 ) i el nostre Sustentador ( Heb. 1:3 ) , sinó també com el nostre
Redemptor ( Apocalipsi 5:9 ) , tornar a Déu les primícies de tot el que tenim és, de fet, el mínim
que podem fer.

"El Senyor no només reclama el delme com a seu, sinó que ens diu com s'ha de reservar per a
Ell. Ell diu: "Honra el Senyor amb la teva substància i amb les primeres fruites de tots els teus
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fruits". Això no ensenya que hem de gastar els nostres recursos en nosaltres mateixos i portar al
Senyor la resta, encara que d'una altra manera hauria de ser un delme honest. Que la part de Déu
sigui primer apartada". — Ellen G. White, Counsels on Stewardship, pàg. 81 .

Déu diu que si el posem primer, els nostres "graners s'ompliran d'abundància" (NKJV). No obstant
això, això no passarà per miracle; és a dir, no et despertaràs un dia i trobaràs els teus graners i
tines de cop plens.

En canvi, la Bíblia està plena de principis sobre una bona gestió, una planificació acurada i una
responsabilitat financera, de la qual la fidelitat al que Déu ens crida a fer és la nostra
responsabilitat principal.

Però, com aprenem a confiar en Déu i en les seves promeses durant els temps
econòmics difícils quan, fins i tot mentre busquem ser fidels, els graners i les tines
no estan plens?

DIMECRES ↥        

El contracte del delme
Hi ha una estreta connexió espiritual entre la pràctica del delme i la nostra relació amb Déu. Els

israelites van prosperar quan van obeir Déu i van ser fidels en el delme. En canvi, van caure en
moments difícils quan no ho feien. Semblaven seguir un cicle d'obediència i prosperitat, i després
desobediència i problemes. Va ser durant un d'aquests períodes d'infidelitat que Déu, a través del
profeta Malàquies, va proposar un contracte bilateral amb el seu poble.

Llegiu Malàquies 3:7-11 . Quines són les promeses i les obligacions que es troben en
aquests versos?

Déu va prometre a la gent que si tornaven a Ell, Ell tornaria a ells. Quan li van preguntar què
volia dir amb tornar a Ell, va dir explícitament: "Deixeu de robar-me el delme i les ofrenes". El
seu robatori va ser el motiu pel qual estaven sent maleïts. Aquí hi ha la solució de Déu al
problema de la maledicció: “Porteu tots els delmes [tot el delme] al magatzem” ( Mal. 3:10,
NKJV ) . I si feu això, aleshores “… us obriré les finestres del cel i abocaré per vosaltres tal
benedicció que no hi haurà prou espai per rebre-la” (NKJV). Si no tenim prou espai per rebre-la,
tenim un excedent amb el qual podem ajudar els altres i ajudar a avançar en la causa de Déu.

“Aquell que va donar el seu Fill unigènit perquè morís per vosaltres, ha fet un pacte amb
vosaltres. Ell et dóna les seves benediccions i, a canvi, demana que li portis els teus delmes i
ofrenes. Ningú no s'atrevirà a dir mai que no hi havia manera de poder entendre aquest tema. El
pla de Déu pel que fa als delmes i les ofrenes s'enuncia definitivament al tercer capítol de
Malàquies. Déu demana als seus agents humans que siguin fidels al contracte que ha fet amb
ells”. — Ellen G. White, Counsels on Stewardship, pàg. 75 .

Un dels cicles positius d'obediència es registra durant el regnat del bon rei Ezequies de Judà. Hi
va haver un autèntic renaixement a Judà, i la gent va començar a retornar fidelment els seus
delmes i les seves ofrenes al magatzem del temple. Va arribar tant que es va amuntegar en munts
al temple. Segona Cròniques 31:5 explica què va passar quan el poble «va portar en abundància
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les primicies del gra i del vi, l'oli i la mel, i de tots els productes del camp; i van aportar
abundantment el delme de tot» (NKJV).

Què diu el teu delme (o la teva manca) sobre la teva pròpia espiritualitat i relació
amb Déu?

DIJOUS ↥        

Busqueu-vos primer
Es va dir de Jesús que "la gent comuna l'escoltava amb alegria" ( Marc 12:37 ) . La majoria de la

gent de la gran multitud que seguia i escoltava Jesús eren membres d'aquesta classe, la gent
comuna. Eren els que s'alimentaven al vessant de la muntanya i escoltaven el sermó de la
muntanya. Jesús els va dir, bàsicament, sé que us preocupa mantenir les vostres famílies. Et
preocupes pel menjar i la beguda que necessitaràs diàriament i la roba que necessites per a la
calor i la protecció. Però aquí és el que proposo. . .

Llegiu Mateu 6:25-33 . Què es va prometre aquí i què havia de fer la gent per rebre
aquestes promeses?

Moltes de les promeses de Déu tenen elements d'un pacte bilateral. És a dir, per rebre la
benedicció, també hem de fer la nostra part.

Llegiu Isaïes 26:3 . Què ens demanen per tenir la pau de Déu?

Llegiu 1 Joan 1:9 . Què farà Jesús si confessem els nostres pecats?

Llegiu 2 Cròniques 7:14 . Quins són els "si" i els "aleshores" de la proposta de Déu aquí?

Tots aquests versos i molts altres tracten el fet important que tot i que Déu és sobirà, tot i que
Déu és el nostre Creador i Sustentador, i encara que la salvació és un do de gràcia i no merescut
per part nostra, encara tenim un paper a jugar en la gran polèmica. drama aquí a la
terra. Utilitzant el do sagrat del lliure albir, la lliure elecció, hem d'escollir seguir l'impuls de
l'Esperit Sant i obeir el que Déu ens crida a fer. Encara que Déu ens ofereix benediccions i vida,
podem triar la maledicció i la mort. No és d'estranyar que Déu digui: "[Per tant, tria la vida,
perquè visquis tant tu com la teva descendència" ( Deut. 30:19, NKJV ) .

DIVENDRES ↥        

Pensament addicional: “Sempre que el poble de Déu, en qualsevol època del món, ha dut
a terme amb alegria i de bon grat el seu pla amb benevolencia sistemàtica [delme] i en regals i
ofrenes, s'han adonat de la promesa permanent que la prosperitat hauria d'acompanyar tots els
seus treballs només en proporció que obeïen els seus requeriments. Quan van reconèixer les
pretensions de Déu i van complir amb els seus requisits, honrant-lo amb la seva substància, els
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Dimitry Bagal

seus graners es van omplir d'abundància. Però quan van robar Déu en delmes i en ofrenes, se'ls va
fer adonar que no només el robaven a Ell, sinó a ells mateixos, perquè Ell els limitava les seves
benediccions en la mesura que limitaven les seves ofrenes a Ell. — Ellen G. White, Testimonis for
the Church, vol. 3, pàg. 395 .

La Bíblia té molt clar que som salvats només per la fe, un do de la gràcia de Déu. La nostra
obediència als manaments de Déu és una resposta a la gràcia de Déu; no s'ho guanya (al cap i a la
fi, si es guanyés, no seria gràcia: vegeu Rom. 4:1-4 ) .

De fet, quan mirem el pacte bilateral de Déu amb nosaltres, podem veure tant les nostres
benediccions com les nostres responsabilitats. Amb les nostres respostes al que Déu ens ofereix,
establim la nostra relació amb Ell i, en gran mesura, determinem el nostre propi
destí. L'obediència —el servei i la lleialtat de l'amor— és el veritable signe del discipulat. En lloc
d'alliberar-nos de l'obediència, és la fe, i només la fe, la que ens fa partícips de la gràcia de Crist,
que ens permet fer l'obediència que Déu ens demana.

Preguntes de discussió:

1. S'ha dit que si tots els adventistes fossin fidels a tornar el delme, la nostra
església tindria diners més que suficients per fer tot el que necessita per
difondre el missatge. Què estàs fent, en termes de delmes i ofrenes, per ajudar
l'església a fer el que ha estat cridat a fer?

2. Fixeu-vos més en la idea de la importància que tenen les nostres eleccions i les
nostres obres en la nostra relació amb Déu. Com tenim davant nostre les
qüestions de les obres i l'obediència, inclòs el pagament del delme i la bona
administració, però sense caure en el parany del legalisme?

3. A classe, parleu de la pregunta al final de l'estudi de dimarts sobre quan arriben
els moments difícils fins i tot quan hem estat fidels. Com entenem això quan
passa, i com no ens desanirem si passa?

DINS DE LA HISTÒRIA~  ↥        

Fer un tracte amb Déu
Per Andrew McChesney

Dmitry Bagal, un estudiant de Rússia, es va quedar sense diners diversos mesos després de
matricular-se al màster en teologia de la Universitat Adventista Friedensau a Alemanya. Les seves
opcions semblaven limitades. Podria treballar al campus o en una casa de jubilats propera, però
els ingressos només cobririen parcialment la seva matrícula. Com a estranger, no podia contractar
un préstec estatal com els estudiants alemanys. Però podia sol·licitar una beca, que era més
petita que el préstec però que no requeria el reemborsament.

Mentre Dmitry resava pel dilema, es va sentir impressionat per fer un tracte amb Déu. "Senyor",
va pregar, "si em beneeixes amb aquesta beca, prometo deixar de banda un segon delme per
donar suport a la tasca missionera".
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Dmitry va sol·licitar la beca i, per a la seva alegria, va ser aprovada. Va començar a destinar un
segon 10 per cent dels seus ingressos bruts per al treball missioner. A mesura que passaven els
semestres, se li va aprovar la beca una vegada i una altra, i va seguir donant un segon delme a la
feina de missió. Malgrat el segon delme, d'alguna manera sempre tenia prou diners per cobrir les
matrícules i altres despeses. Fins i tot va poder reservar diners per a una emergència.

Aleshores, l'ordinador portàtil de cinc anys de Dmitry va començar a actuar mentre treballava
en la seva tesi de màster. Dues vegades va haver de comprar recanvis per auto-reparar-lo. Un dia,
va descobrir que ja no podia tancar la pantalla de l'ordinador portàtil. Les frontisses es van negar
a moure's. Es necessitava un ordinador portàtil nou si esperava acabar la seva tesi, i estava
content de tenir el petit fons d'emergència.

Però mentre resava per la situació, va recordar un amic, també de l'antiga Unió Soviètica, que
servia amb la seva família de cinc persones com a missioners a la selva sud-americana. L'alta
humitat havia arruïnat la tauleta del seu amic i es necessitava desesperadament un dispositiu
robust per continuar la seva feina. Dmitry no podia entendre per què pensava en el seu amic a
Sud-amèrica quan ell necessitava un ordinador portàtil per graduar-se. Però va comprar un
portàtil impermeable i a prova de pols i el va enviar per correu al seu amic.

Poc després d'enviar el paquet, va aparèixer un anunci en línia a la pantalla del portàtil de
Dmitry que oferia les frontisses que necessitava per al portàtil. Va demanar les frontisses i,
després d'instal·lar-les, la pantalla es va obrir i tancar com nova. Sorprenentment, el portàtil
encara funciona avui, vuit anys després.

Dmitri no té cap dubte que Déu beneeix els que posen la missió al primer lloc. "El Senyor ha
allargat la vida de l'ordinador portàtil", diu Dmitry. "En veritat està escrit a la Bíblia: "Qui és
amable amb els pobres presta al Senyor, i ell els recompensarà pel que han fet" [ Proverbis 19:17,
NVI ]".
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