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LLIÇÓ 6

Amagant un tresor al cel

TARDA DE DISSABTE

Llegiu per a l'estudi d'aquesta setmana: Gènesi 6:5-14 , Heb. 11:8-13 , 2
Cor. 4:18 , Gènesi 13:10-12 , Gènesi 32:22-31 , Heb. 11:24-29 .

Text de memòria: “Perquè, de què li servirà a un home si guanya el món sencer i perd la
seva pròpia ànima? O què donarà un home a canvi de la seva ànima? ( Marc 8:36 , 37 ,
NKJV) .

Jesús ens va donar la millor estratègia d'inversió del món quan va dir: “No us acumuleu tresors a
la terra, on l'arna i l'òxid destrueixen i on els lladres entren i roben; però aplegueu-vos tresors al
cel, on ni l'arna ni l'òxid destrueixen i on els lladres no entren ni roben” ( Mt. 6:19 , 20 ,
NKJV) . Jesús conclou la seva estratègia d'inversió dient:

"Perquè on és el teu tresor, allà també hi serà el teu cor" ( Mt. 6:21 ) . Dit d'una altra
manera: mostra'm en què gastes els teus diners, i et mostraré on és el teu cor, perquè allà on
posis els teus diners, el teu cor segur que ho seguirà, si encara no hi és.

Vols un cor per al Regne de Déu? Si és així, poseu els vostres diners on recolliran recompenses
eternes. Posa el teu temps, els teus diners i la pregària en l'obra de Déu. Si ho fas, aviat
t'interessarà encara més aquesta feina i el teu cor també ho seguirà. Aquesta setmana revisarem
textos i il·lustracions que ens mostren com emmagatzemar tresors al cel i, en definitiva, obtenir
una recompensa eterna.

Estudieu la lliçó d'aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte 11 de febrer.

DIUMENGE ↥        

Noah va trobar la gràcia
Cal destacar que els qui busquen el tresor celestial són sovint cridats per Déu per fer canvis

importants en la vida aquí a la terra. Estigueu preparats per afrontar el mateix, si cal.

Llegiu Gènesi 6:5-14 . Quins canvis radicals es van produir a Noè com a resultat
d'obeir Déu? Quins principis podem trobar aquí per a nosaltres mateixos en un món que
cal advertir sobre la fatalitat imminent?

Noè podria haver gastat el seu temps i els seus recursos construint una casa per a ell mateix,
però va optar per fer un canvi dràstic a la seva vida i passar 120 anys d'aquesta vida seguint la
crida de Déu per construir l'arca.
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Molts escèptics avui rebutgen la història del Diluvi com un mite, sovint basat en especulacions
científiques sobre les lleis conegudes de la natura. Això no és cap novetat. “El món abans del
Diluvi va raonar que durant segles les lleis de la natura havien estat fixades. Les temporades
recurrents havien arribat en el seu ordre. Fins ara la pluja no havia caigut mai; la terra havia
estat regada per una boira o rosada. Els rius encara no havien passat mai els seus límits, però
havien portat les seves aigües amb seguretat fins al mar. Decrets fixos havien impedit que les
aigües desbordessin els seus marges". — Ellen G. White, Patriarques i profetes, pàg. 96 . Abans
del Diluvi, la gent argumentava que un diluvi mai podria arribar basant-se en una comprensió
defectuosa de la realitat; després del Diluvi, basant-se en una comprensió defectuosa de la
realitat, argumenten que mai va arribar al principi.

Mentrestant, la Bíblia també diu que la gent serà escèptica dels esdeveniments del temps del
final, com ho van ser del Diluvi (vegeu 2 Pet. 3:3-7 ) . Com podem, doncs, preparar-nos per a la
propera destrucció? Hi ha una decisió conscient anomenada "gratificació retardada". Això significa
bàsicament que hem de fer pacientment l'obra que Déu ens ha cridat a fer amb l'esperança d'una
recompensa futura més gloriosa. No sabem quan Crist tornarà. En un sentit, no importa. El que
importa, en canvi, és que, com Noè, fem el que Déu ens demana mentrestant, encara que, com
amb Noè, signifiqui alguns canvis radicals de vida.

Com estaries preparat per fer un canvi important a la teva vida per Déu si, com Noè,
fossis cridat a fer-ho? (Pista: vegeu Lluc 16:10 )

DILLUNS ↥        

Abram, el pare dels fidels
Déu va cridar Abram perquè abandonés la seva terra natal i els seus parents i anés a una terra

que ell li mostraria. Encara que no es donen detalls, Abram va haver d'abandonar la terra del seu
naixement i els seus primers anys. Segurament, no va ser una decisió fàcil, i sens dubte va
renunciar a alguns plaers i comoditats terrenals per fer-ho.

Llegiu Gènesi 12:1-3 . Com van ser "totes les famílies de la terra... beneïdes" com a
resultat d'aquesta promesa i la seva acceptació?

Aquest va ser un esdeveniment important que va canviar la vida d'Abram i la seva família. “Per
la fe Abraham va obeir quan va ser cridat per sortir al lloc que rebria com a herència. I va sortir,
sense saber on anava” ( Heb. 11:8, NKJV ) . "L'obediència inqüestionable d'Abraham és una de les
evidències de fe més sorprenents que es troben a tota la Bíblia". — Ellen G. White, Patriarques i
profetes, pàg. 126 .

La majoria de nosaltres no tindríem ganes d'abandonar la nostra pàtria i els nostres amics i
familiars. Però Abram ho va fer. Abram estava satisfet d'estar on Déu volia que fos. Per estrany
que pugui semblar, Abram, Isaac i Jacob mai van rebre aquesta terra en vida, però de totes
maneres es van mantenir fidels a Déu.

Llegeix Hebreus 11:8-13 . Quin és el missatge rellevant per a nosaltres aquí?
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Abram era conegut com a príncep pels que vivien al seu voltant. Era conegut per ser generós,
valent, hospitalari i servent del Déu Altíssim. El seu testimoni de Déu va ser exemplar. Per la
gràcia de Déu, som hereus amb Abraham. “Així com Abraham 'va creure a Déu, i li fou imputat
com a justícia'. Per tant, sabeu que només els qui són de fe són fills d'Abraham” ( Gàlates 3:6 , 7 ,
NKJV) . “I si sou de Crist, sou descendència d'Abraham, i hereus segons la promesa” ( Gàlates
3:29, NKJV ) .

Amb Abraham, com amb Noè, veiem que algú pren una decisió important que canvia la vida com
a resultat d'obeir Déu.

Llegiu 2 Corintis 4:18 . Com ha d'afectar el missatge d'aquest vers el tipus de
decisions espirituals que prenem? Com van seguir Moisès i Abraham aquest mateix
principi?

DIMARTS ↥        

Molt males decisions
Quan Abram va abandonar la seva terra natal en resposta a la crida de Déu, el seu nebot Lot va

optar per anar amb ell en el seu pelegrinatge. Gènesi 13 registra que Déu va beneir Abram fins al
punt que “era molt ric en bestiar [la mesura principal de la riquesa en aquella cultura], en plata i
en or” ( Gènesi 13:2 ) . Lot també «tenia ramats, ramats i tendes» ( Gènesi 13:5 ).. Tots dos es
van fer tan rics amb els seus extensos ramats de bestiar que no podien viure junts. Per tal d'evitar
la baralla entre els seus pastors, Abram va oferir a Lot l'opció d'on voldria viure. Per descomptat,
Lot hauria d'haver deferit a Abram, el seu gran, i perquè devia la seva pròpia prosperitat a la seva
connexió amb ell. No obstant això, no va mostrar cap gratitud al seu benefactor i volia
egoistament el que considerava la millor terra disponible.

Llegiu Gènesi 13:10-12 . Quins factors racionals podrien haver portat a Lot a prendre
la decisió que va fer?

Per molt fàcil que Lot podria haver justificat la seva decisió de traslladar-se a la ciutat, les
coses no li van sortir tan bé allà, i quan Abram va saber del que li va passar, no va dir: "Bé,
llàstima, Lot. Recolliu el que sembreu”. En comptes d'això, va venir al seu rescat (vegeu Gènesi
14).

De vegades, en la nostra recerca de més coses, no aprenem bé les nostres lliçons. Lot es va
traslladar de nou a Sodoma! Però en la seva gran misericòrdia, Déu va enviar missatgers
d'advertència a Lot i la seva família, fent-los saber de la destrucció pendent d'aquestes ciutats.

Llegiu Gènesi 18:20-33 . Què va dir Déu a Abraham que era el motiu de la seva visita a
la terra? Quina va ser la resposta d'Abraham a la notícia que Déu estava planejant
destruir aquestes ciutats dolentes?

A causa de la preocupació d'Abraham per Lot i la seva família, va negociar amb Déu per salvar
les ciutats si hi podien trobar gent justa. Va començar amb 50 i va baixar fins a 10. En harmonia
amb el seu caràcter d'amor, Déu no va deixar mai de concedir misericòrdia fins que Abraham va
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deixar de demanar! Déu i els dos àngels van lliurar personalment a Lot, la seva dona i dues
filles. Però la seva dona va mirar enrere i es va convertir en un pilar de sal. Lot va entrar a
Sodoma un home ric i en va sortir gairebé sense res. Amb quina cura hem d'anar amb el tipus de
decisions que prenem, especialment pensant només en els guanys a curt termini en contrast amb
el panorama general (vegeu Marc 8:36 , 37 ) .

DIMECRES ↥        

De l'enganyador al príncep
Quan era un jove que estimava i temia Déu, no obstant això, Jacob es va ajupir per conspirar

amb la seva mare, Rebeca, per enganyar el seu pare i obtenir la seva benedicció. Com a
conseqüència, va començar la seva vida adulta pel camí equivocat, havent de fugir o, potser,
enfrontar-se a una mort prematura. Rebeca va dir a Jacob que “fuges a Laban...; i roman amb ell
uns quants dies, fins que la fúria del teu germà s'apaga; … llavors enviaré i et portaré” ( Gènesi
27:43-45 ) . En realitat, Jacob va marxar durant 20 anys i mai més va tornar a veure la cara de la
seva mare.

Llegiu Gènesi 32:22-31 . Què li va passar aquí a Jacob, i quines lliçons espirituals
podem treure d'aquesta història sobre la gràcia de Déu, fins i tot quan prenem
decisions equivocades?

“A través de la humiliació, el penediment i l'entrega de si mateix, aquest mortal pecador i
errant va imposar-se amb la majestat del cel. Havia fixat la seva tremolora presa a les promeses
de Déu, i el cor de l'Amor Infinit no podia rebutjar la súplica del pecador. L'error que havia portat
al pecat de Jacob en l'obtenció del dret de primogenitura per frau estava ara clarament posat
davant d'ell. No havia confiat en les promeses de Déu, sinó que havia intentat amb els seus propis
esforços aconseguir allò que Déu hauria aconseguit al seu propi temps i manera. … Jacob havia
rebut la benedicció que la seva ànima havia desitjat. El seu pecat com a suplantador i enganyador
havia estat perdonat". — Ellen G. White, Patriarques i profetes, pàg. 197, 198 .

Llegiu Gènesi 49:29-33 . Tot i que Jacob ja no tenia cap propietat a Canaan, quines
instruccions va donar als seus fills pel que fa al seu enterrament? Qui també estan
enterrats en aquella cova? Per què creus que Jacob va fer aquesta petició?

La Bíblia ens informa que els tres patriarques i les seves dones estan enterrats a la mateixa
cova. La confiança de Jacob en Déu era forta, i es considerava un estranger i pelegrí a la
terra (vegeu Heb. 11:13 ) . Malgrat els errors, va marxar de casa sense res, però va tornar a
Canaan un home ric.

Malgrat els nostres errors, Déu encara ens pot beneir. Com molt millor, però, evitar
els errors per començar! Quines opcions t'enfrontes ara i com pots evitar prendre
les equivocades?

DIJOUS ↥        
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Moisès a Egipte
El personatge de Moisès va dominar els primers anys de la història sagrada. Es va mantenir viu

en la providència de Déu, que va treballar a través d'una mare emprenedora i una germana
afectuosa. Quan la filla del faraó va trobar el nen Moisès a l'arca dels joncs, va demanar a la seva
mare hebrea que el cuidés i li va pagar perquè ho fes. Quin repte tan feliç per a una jove mare
que va ser exiliada i esclava! Jocebed només va tenir 12 anys per ensenyar al seu fill a pregar, a
confiar i honrar Déu, i donar forma al seu caràcter per a una vida de servei. Durant anys, Moisès
va ser entrenat a les corts reials d'Egipte. "I Moisès era docte en tota la saviesa dels egipcis, i era
poderós en paraules i fets" ( Fets 7:22, NKJV ) . Quan Moisès va madurar com a home, va prendre
una decisió conscient que va canviar la seva vida i el curs de la història.

Llegeix Hebreus 11:24-29 . Penseu en el que Moisès va deixar enrere i a què va haver
d'enfrontar-se. Intenta mirar-ho des de la seva posició, abans que prengui l'elecció. Què
estava deixant i què va triar acceptar en marxar?

Egipte era una de les potències més grans del món antic en aquell moment, si no la més gran. El
riu Nil va crear una terra tan fèrtil que Egipte, ple de collites, era una nació rica i poderosa, i el
mateix Moisès hauria estat al cim d'aquest regne. És difícil imaginar com de temptador li devia
ser l'atractiu del món, el món d'Egipte i tots els seus tresors en els seus primers
anys. Segurament, devia trobar l'adoració, els plaers, les riqueses, temptadors. Sens dubte,
probablement molt fàcilment podria haver justificat la seva estada en lloc de llançar-se amb una
colla d'esclaus menyspreats.

I tanmateix, què? Com diu l'Escriptura, va triar "més aviat patir aflicció amb el poble de Déu que
no pas gaudir dels plaers passatgers del pecat" ( Heb. 11:25, NKJV ) . I parlar de les
afliccions? Una part important del llibre de l'Èxode tracta de les lluites i proves de Moisès, que,
fins i tot després de tot el que va passar, encara no va poder creuar cap a la Terra
Promesa (vegeu Núm. 20:12 ) . No obstant això, al final, tots sabem que Moisès va prendre la
decisió correcta, encara que de vegades s'hauria de preguntar si realment ho havia fet.

Des d'una perspectiva mundana, Moisès s'hauria d'haver quedat a
Egipte. Tanmateix, com a cristians, se'ns ha donat una visió de la realitat que ens
porta molt més enllà d'aquest món. Quan el món ens tempta, com podem tenir el
panorama general sempre davant nostre? Per què és tan important que ho fem?

DIVENDRES ↥        

Pensament addicional: Déu va honrar la seva part del pacte beneint Abraham. I Abraham
va honrar Déu en no emmagatzemar tresors en aquesta terra. “L'herència que Déu ha promès al
seu poble no és en aquest món. Abraham no tenia cap possessió a la terra, 'no, ni tant com per
posar-hi el peu'. Fets 7:5. Posseïa una gran substància, i la va utilitzar per a la glòria de Déu i el
bé dels seus semblants; però no considerava aquest món com la seva llar. El Senyor l'havia cridat a
deixar els seus compatriotes idòlatres, amb la promesa de la terra de Canaan com a possessió
eterna; tanmateix ni ell ni el seu fill ni el fill del seu fill el van rebre. Quan Abraham va desitjar
un lloc de sepultura per als seus morts, el va haver de comprar als cananeus. La seva única
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possessió a la Terra Promesa era aquella tomba excavada a la roca a la cova de Macpelà. — Ellen
G. White, Patriarques i profetes, pàg. 169 .

Mentre vivim les nostres vides, de vegades estem temptats d'anar cap a la riquesa i l'oci. Es
necessita una fe forta per practicar la gratificació retardada. “El magnífic palau del faraó i el
tron   del monarca es van oferir com un incentiu a Moisès; però sabia que els plaers pecaminosos
que fan oblidar els homes de Déu es trobaven a les seves corts senyorials. Va mirar més enllà del
magnífic palau, més enllà de la corona d'un monarca, als alts honors que seran atorgats als sants
de l'Altíssim en un regne lliure de pecat. Va veure per fe una corona imperible que el Rei del cel
posaria al front del vencedor. Aquesta fe el va portar a allunyar-se dels senyors de la terra i a
unir-se a la nació humil, pobre i menyspreada que havia optat per obeir Déu en lloc de servir el
pecat”. — Patriarques i profetes , p. 246 .

Preguntes de discussió:

1. Què passarà amb les nostres possessions quan vingui Jesús? (Vegeu 2 Pet.
3:10 ) . De fet, què els pot passar fins i tot abans que vingui Jesús? (Veure Matt.
6:20 ) . Per què, aleshores, sempre és important mantenir les coses en la seva
perspectiva adequada?

2. Jesús va advertir sobre “l'engany de les riqueses” ( Marc 4:19 ) . De què està
parlant? Com ens poden enganyar les riqueses?

3. A classe, parleu de les maneres en què Moisès podria haver justificat la seva
estada a Egipte en lloc de deixar-ho tot per fugir amb una colla d'esclaus a un
desert àrid? Què deu haver fet que decideixi com ho va fer?
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