Les Meravelles
de la Creació de Déu
Gembsboks i Springboks
«Senyor ... tu vas crear totes les coses
i per la teva voluntat existeixen i foren
creades.»
Apocalipsi 4, 11
Per a molts, els gemsboks, que viuen
a les càlides i seques regions d’Àfrica
del Sud, són els membres més bonics de
la família de l’oryx. Tenen una grandària
com d’un ase i estan relacionats amb
els antílops. Tenen un cos gris com de
vellut, una cara blanca i
negra, complementada amb
cames negres i blanques
i una cua llarga i espessa.
Entre les seves grans
orelles blanques i negres
surten dues banyes quasi
rectes i molt punxegudes,
que arriben a tenir més
d’un metre de longitud i
s’inclinen lleugerament cap
al darrera. Formen un
arma que cap animal pot
desafiar a la lleugera. Els
gemsboks poden matar
lleons amb aquestes banyes
tan punxegudes.
En tenir uns cossos
pesants,
els
gemsboks
no són corredors gaire
ràpids. Són un exemple
de la saviesa del Creador
que els va posar en àrees
càlides i seques, perquè
poden passar molt temps
sense aigua. Viuen en ramats de fins a vint
animals, i vaguen per les planes seques
herbades i per àrees de vegetació baixa.
Tot i que està relacionat amb el gemsbok
i que viu en la mateixa àrea, el springbok,
una mena de gasela, presenta un gran
contrast. És més esvelt i elegant i una mica

més baix que el seu parent, però sense la
llarga cua peluda. El seu cabell d’un daurat
marró té una franja d’un blanc de neu
sobre el dors, i també té la cara blanca,
amb la part ventral blanca, com també la
part interior de las cames.
Mentre que els grups de gemsboks
son relativament petits, els springboks es
troben en ramats grans, i fan migracions
en grans nombres cap a la costa oceànica
quan fa massa calor i l’ambient és massa
sec. De vegades es veu córrer el ramat
pels plans oberts sense cap raó evident.
Degut a que salten sovint entre dos
metres i mig i tres metres per l’aire quan
estan espantats, i llavors es llancen a la
carrera a tota velocitat, de vegades se’ls
anomena springers, que vol
dir «saltadors».
Hi ha moltes varietats de
banyes entre ells. Algunes
creixen més que d’altres,
abans d’inclinar-se
cap
enrere, mentre que altres
semblen més com punxes,
que surten només una mica
i llavors es corben cap el
davant.
Podem
veure
sovint
en la diversitat de coses
que ha creat Déu nostre
Senyor, com també en les
narracions de la Bíblia, que
el Creador es va agradar
molt de la diversitat. «Digne
ets, Senyor, de rebre la
glòria i l’honor i el poder:
perquè tu vas crear totes les
coses i per la teva voluntat
existeixen i foren creades»
(Apocalipsi 4, 11). Més important que això, aprenem
també la promesa per a tots
aquells que coneixem el Senyor Jesús
com Salvador, que quan siguem cridats al
cel podrem dir amb un cor ple: «la plenitud
de goig a la teva presència, per sempre
delícies al teu costat» (Salm 16, 11).
Et trobaràs tu entre aquest nombre de
gent tan feliç, al cel?
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Allau
de ne
u

Es diu Jason Kostner i
és un jove a qui li agrada

esquiar a la muntanya Shasta
a Califòrnia. El que no és tan
normal és que sovint s’emporta
el seu gos amb ell. El seu gos
és un pastor australià que es diu
PJ, i al que li agrada molt córrer.
De vegades, el PJ fins i tot

UN VERSET PER
MEMORITZAR
AQUESTA
SETMANA

«No hi ha diferència, ja que tots han pecat i no
aconsegueixen la glòria de Déu». Romans 3, 22-23

munta el telesquí amb el Jason fins al cim
de la muntanya.
Un dia d’abril, quan encara hi havia
força neu a la muntanya, el Jason va
llançar-se esquiant per una part de la
muntanya anomenada el «Powder Bowl»
o Conca de Pols, amb el PJ corrent darrera
d’ell. La Conca de Pols es troba just al sud
d’un lloc anomenat Barranc de les Allaus.
Mentre que estava esquiant pels
pendents, va sentir de sobte que la neu
corria sota els seus esquís. Va girar el
cap i va veure que tot el vessant de
la muntanya cobert de neu estava
lliscant i esdevenint una allau!
Només per un moment va poder
seguir veient el PJ, i l’allau de neu
va cobrir el gos ... després ja no el
va veure més.
El següent va ser que la gran massa
de neu que es precipitava muntanya avall
va copejar el Jason i el va fer saltar per
l’aire. Va poder aterrar de genolls sobre
els seus esquís. Es va aixecar tan corrents
com va poder, i esquiant, va sortir fora
del camí de l’allau, però sabia que el PJ
havia quedat atrapat en algun lloc sota
la neu.
Corrent tant com podia, el Jason va
anar al fons del pendent on l’allau s’havia
deturada per fi. Va recercar tot neguitós
el gran munt de neu, però no hi havia cap
senyal del gos. Va cridar fort, «PJ! .... PJ!»
Però el PJ no va venir pas tot saltant cap
ell.
No t’ha passat mai, quedar colgat o
colgada en la neu, o en algun altre lloc
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d’on pensaves que no en podries sortir?
Quin sentiment de desesperació! La Bíblia
ens diu que tots som pecadors, i que estem
colgats sota els nostres pecats: «No hi
ha diferència, ja que tots han pecat i no
aconsegueixen la glòria de Déu» (Romans
3, 22-23). Les bones notícies són que hi ha
ajuda i salvació per als pecadors: «El Fill
de l’Home [Jesús] ha vingut a cercar i a
salvar allò que era perdut» (Lluc 19, 10).
I Ell està cercant pecadors colgats sota
els seus pecats ara mateix. Ell és l’ajut i
l’esperança pels pecadors.
Però, com podia el Jason ajudar
el PJ? Ell prou sabia que si el
PJ estava colgat sota l’allau, hi
havia poques possibilitats de
trobar-lo viu. Les víctimes de
les allaus només tenen un 50 per
cent de probabilitats de sobreviure
si se les troba dins dels següents vint
minuts després de quedar colgats sota la
neu. Però el Jason no estava disposat a
perdre tota esperança. Va fer una trucada
amb el seu mòbil.
Va coincidir que hi havia prop d’allà
un Equip de Cerca i Rescat per Allaus,
format per un gos golden retriever que
es diu Cider i el seu instructor. Van
anar corrents cap el lloc de l’allau,
doncs sabien que uns minuts farien la
diferència entre la vida o la mort pel PJ.
El Cider era una mica més que un cadell i
havia estat ensinistrat en procediments de
cerca i rescat. El gos va estar buscant una
hora sense poder aconseguir cap rastre.
Llavors van arribar un altre instructor i
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el seu gos. El Kenai era també un golden
retriever i tenia més experiència que el
Cider. Els instructors van eixamplar l’àrea
de cerca i van portar els gossos fent camins
entrecreuats sobre la neu.
El Jason s’estimava el seu gos de debò, i
va fer tot el que va poder per trobar-lo. No
va deixar anar l’esperança fins i tot quan
semblava impossible trobar-lo viu. I saps
tu que Déu t’estima de debò i que et va al
darrera, i que no ha perdut l’esperança?
Per poder-te trobar, va enviar el Seu propi
Fill, el Crist Jesús, del cel a aquest món
de pecat, on, a la creu del Calvari, Ell va
pagar la pena dels pecats de totes aquelles
persones que creurien en Ell com el seu
Salvador.
Tot de sobte, el Cider va trobar un rastre
i va començar a cavar de la manera en què
l’havien ensinistrat. Immediatament, els
homes el van ajudar en aquesta tasca. A
una mica més d’un metre dins la neu van

trobar el cos del PJ. Amb molt de compte
el van aixecar i el van treure del clot. Tenia
el cos flàccid, i no semblava tenir cap calor
corporal, en deixar-lo sobre la neu. Llavors,
deixant-los esbalaïts, el PJ va obrir els ulls
i els va mirar! Encara era viu!
El Jason va quedar-se immensament
alleujat. Van embolicar el gos dins unes
mantes i el van portar ràpidament a un
veterinari, que va assegurar el Jason que
amb un bon descans el PJ es recuperaria.
Tu tampoc cal que quedis colgat sota
els teus pecats. Si de debò admets davant
Déu, des del teu cor, que ets un pecador
que necessites ser salvat i acceptes el
Crist Jesús com el teu Salvador, Ell et
perdonarà cada un dels teus pecats, i els
traurà per sempre! Acceptaràs que Ell et
salvi dels teus pecats? Ell és la teva única
esperança.
«Creu en el Senyor Jesucrist, i seràs
salvat» (Fets 16, 31).

Un Ruquet
Hi havia un ruquet molt salvatge:
D’un arbre el tenien lligat,
Jesús però manà els deixebles,
«Aneu, i porteu-me’l aquí».
I quan al Senyor el portaren
Tan ràpids com podien fer,
Aquell ruc inquiet i salvatge
Es tornà tot dòcil i bo.
Jesús va pujar-hi a sobre,
I anava on calia anar,
Un ruc tot pacient i ben dòcil,
Canviat pel gloriós Fill de Déu.
Jesús també a tu pot canviar-te
En tot el Seu pla per a tu;
T’estima i vol perdonar-te
I fer-te ben lliure i feliç.
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