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INTRODUCCIÓ

AQUESTA ÉS LA MEVA POSTURA: 

LUTER I ROMANS

El 31 d'octubre de l'any en curs es compleixen cinc-cents anys de l'ocasió en que Martí
Luter, un professor de teologia de 33 anys, va publicar les seves 95 tesis. I, encara que en
principi només intentava refutar a un xarlatà papal que estava munyint el ramat de Luter
amb la venda d'indulgències, el desafiant acte de Luter es va convertir en l'espurna que va
encendre la Reforma Protestant... i el món mai va tornar a ser el mateix des de llavors.

Per descomptat, hi va haver molts canvis des d'aquell dia de 1517. Però el que no ha
canviat és la Paraula de Déu i les veritats contingudes en aquesta Paraula, que li van donar a
Luter el fonament teològic per desafiar Roma i per impartir-les, a milions de persones, el
gran missatge de salvació només per la fe. 

El  que estudiarem aquest  trimestre  és  primordial  per  a aquest  fonament:  el  llibre  de
Romans. En el seu comentari sobre Romans, Luter va escriure: “L'Epístola és, realment, la part
principal del Nou Testament i l'evangeli més pur; i és digna no només que cada cristià la
sàpiga de memòria, paraula per paraula, sinó també que es mantingui ocupat amb ella cada
dia, com el pa de cada dia de l'ànima” (MARTÍ LUTER, Commentary on Romans, pàg. 8). 

Sí, va ser a l'encíclica als Romans on Luter va trobar la gran veritat de la justificació només
per la fe. Va ser allà on aquest home, que tenia dubtes amb la seguretat de salvació, va
descobrir la gran veritat, no només de Romans, no només del Nou Testament, sinó de tota la
Bíblia: la veritat de la salvació “que ens fou donada en Crist Jesús abans dels temps dels segles”
(2 Timoteu 1:9, SBT). I aquesta és la veritat: que la salvació es troba solament en la justícia
de Crist. És una justícia que ens és acreditada per la fe, una justícia que se'ns concedeix al
marge de guardar la Llei. O, com Pau ho va expressar tan clarament a Romans: “Concloem,
doncs, que l'home és justificat per la fe, sense les obres de la llei” (Romans 3:28, SBT).

Va ser en el context d'aquesta veritat, també, que Luter, desafiant els poders i els principats
del món i de la jerarquia romana, es va presentar davant la Dieta de Worms, l'any 1521, i va
declarar: “No puc ni em vull retractar, perquè és poc segur que un cristià parli en contra de
la seva consciència [...]. Aquesta és la meva postura, no puc fer altra cosa” (J. H. MEDE i D.
D. D'AUBIGNÉ, History of the Reformation, pàg. 249). 

I avui, els protestants fidels tampoc podem fer una altra cosa més que romandre ferms en
la Paraula de Déu, en contra de totes les tradicions i els dogmes no bíblics. 

No hi ha dubte que el cristianisme ha progressat molt des de Luter, en alliberar-se de
segles de superstició i  de falses doctrines que no només van distorsionar l'evangeli sinó
també, de fet, el van usurpar. 

Però, amb el transcurs dels anys, la Reforma es va estancar. En alguns llocs, el progrés
va donar pas a un fred formalisme; en altres, la gent, en realitat, va tornar a Roma. I ara, en
una època d'ecumenisme i pluralisme, moltes de les veritats distintives que van encoratjar la
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Reforma s'han difuminat, i van quedar amagades sota diferents jocs semàntics que tracten
d'amagar  diferències  fonamentals  que,  a  l'actualitat,  segueixen sense resoldre,  tal  i  com
passava a l'època de Luter. Les profecies de Daniel 7:23 al 25 i 8:9 al 12, i d'Apocalipsi 13 i 14,
així com la bona nova de la salvació per la fe que es troba en el llibre de Romans, mostren
per què els que són fidels a la Bíblia s'han de cenyir fermament a les veritats que defensaven
els nostres avantpassats protestants, fins i tot a costa de la seva vida. 

Som  adventistes  del  setè  dia  i  ens  basem  en  el  principi  de  Sola  Scriptura,  només
l'Escriptura;  per  tant,  rebutgem rotundament  tots  els  intents  d'atreure  els  cristians  cap a
Roma i a la fe prèvia a la Reforma. És més, l'Escriptura ens indica la direcció oposada
(Apocalipsi 18:4);  i  en aquesta direcció avancem, mentre proclamem al món “l'evangeli
etern” (Apocalipsi 14:6), el mateix evangeli etern que va inspirar a Luter fa cinc-cents anys.

― 8 ―

http://www.recursosbiblics.com/ Recursos Bíblics  ESTUDIA LA BÍBLIA EN CATALÀ!

http://www.recursosbiblics.com/


CLAU D’ABREVIATURES

BCI Bíblia Catalana Interconfessional
BEC Bíblia Evangèlica Catalana, “La Bíblia del 2000”
BM La Bíblia [dels monjos] de Montserrat
CBA Comentario bíblico adventista, 7 volums
CC Camino a Cristo
DHH La Biblia, versió Dios habla hoy
DTG El Deseado de todas las gentes
Ed La educación
Ev El evangelismo
HAp Los hechos de los apóstoles
JT Joyas de los testimonios, 3 volums
MCP Mente, carácter y personalidad, 2 volums
MS Mensajes selectos, 3 volums
NVI La Biblia, Nueva Versión Internacional
PP Patriarcas y profetas
PR Profetas y reyes
R&H Review and Herald [Revista Adventista, en anglès]
RVA La Biblia, versió Reina-Valera Antigua
RVR La Santa Biblia, versió Reina-Valera 1960
RVR 95 La Santa Biblia, versió Reina-Valera 1995
SBT La Santa Bíblia, versió de la Societat Bíblica Trinitària*

TI Testimonios para la iglesia, 9 volums
TM Testimonios para los ministros

Les cites bíbliques són reproduïdes, a no ser que es digui el contrari, 
de la Bíblia Evangèlica Catalana, “La Bíblia del 2000”. 
Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya, 2000 (2a ed.).

En la transcripció de les cites bíbliques de l'Antic Testament, s'ha utilitzat “Jehovà” 
en substitució de “el Senyor” i “Jahveh”.

* La Santa Bíblia, editada per la Societat Bíblica Trinitària. http://www.societatbiblicatrinitaria.cat.
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Lliçó 1: Per al 7 d’octubre de 2017

L’APÒSTOL PAU A ROMA

Dissabte 30 de setembre

LLEGEIX PER L’ESTUDI D’AQUESTA SETMANA: Romans 15:20-27; 
Fets 28:17-31; Filipencs 1:12; Romans 1:7; Efesis 1; Romans 15:14.

PER MEMORITZAR:
“Per començar vull donar gràcies al meu Déu, per mitjà de Jesucrist, 
per tots vosaltres, perquè la vostra fe és lloada arreu del món” 
(Romans 1:8).

Per a qui estudia l'Epístola als Romans, és important comprendre el context històric del llibre.
El context sempre és crucial quan es tracta d'interpretar la Paraula de Déu. Hem de conèixer
i comprendre les qüestions que s'abordaven. Pau escriu a un grup específic de cristians, en
un  moment  específic  i  per  una  raó  específica;  si  sabem  el  perquè,  ens  beneficiarem
enormement en el nostre estudi.

Així que, retrocedim en el temps. Remuntem-nos a la Roma del segle I i convertim-nos
en membres  d'aquella  congregació;  i  després,  com a membres  de l'església  del  segle  I,
escoltem a Pau i les paraules que l'Esperit Sant li va donar perquè les transmetés als creients
de Roma. 

Tot i això, per més que les qüestions immediates que va abordar Pau fossin locals, els
principis que les sustenten (en aquest cas, la pregunta de com es salva una persona?) Són
universals. Sí, Pau li parlava a un grup específic de gent, i sí, tenia un tema específic en
ment quan va escriure la carta. Però, com sabem, molts segles després, en una època i un
context totalment diferents, les paraules que va escriure van ser tan rellevants per a Martí
Luter com ho van ser per a Pau quan les va escriure. I també són rellevants per a nosaltres
avui.
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Lliçó 1   //   Diumenge 1 d’octubre

LA CARTA DE L’APÒSTOL PAU

Romans 16:1 i  2  indica  que probablement  Pau hagi escrit  Romans a la  ciutat  grega de
Cèncrees,  propera  a  Corint.  El  fet  que  Pau  esmenti  a  Febe,  que  vivia  al  gran  Corint,
estableix aquest lloc com el context probable per l'Epístola als Romans.

Un dels  propòsits  d'establir  la  ciutat  d'origen de les  Epístoles  del  Nou Testament  és
determinar la data de la carta. Ja que Pau viatjava molt, conèixer la seva ubicació en un
moment determinat ens dóna una pista de la data. Pau va fundar l'església de Corint en el
seu segon viatge missioner, de l'any 49 al 52 d.C. (veure Fets 18:1-18). En el seu tercer
viatge, del 53 al 58 d.C., va visitar Grècia una altra vegada (Fets 20:2, 3) i va rebre una
ofrena per als sants de Jerusalem prop del final del seu viatge (Romans 15:25, 26). Per tant,
l'Epístola als Romans probablement es va escriure en els primers mesos de l'any 58 d.C.

Quines altres esglésies importants va visitar Pau en el seu tercer viatge missioner? Veure

Fets 18:23.

En visitar les esglésies de Galàcia, Pau va descobrir que, durant la seva absència, els falsos
mestres havien convençut als membres de l'església que se sotmetessin a la circumcisió i
complissin  amb  altres  preceptes  de  la  llei  de  Moisès.  Per  por  que  els  seus  oponents
poguessin arribar a Roma abans que ell, Pau va escriure una carta (Romans) per evitar que
ocorregués  la  mateixa  tragèdia  en  aquesta  ciutat.  Es  creu  que  Pau  també  va  escriure
l'Epístola als Gàlates des de Corint, durant els tres mesos que hi va ser en el seu tercer
viatge missioner, potser poc després d'arribar.

“En la seva Epístola als Romans, Pau va exposar els grans principis de l'evangeli. Va
declarar  la  seva  posició  respecte  les  qüestions  que  pertorbaven a  les  esglésies  jueves  i
gentils,  i  va  mostrar  que  les  esperances  i  les  promeses  que  havien  pertangut  un  cop
especialment als jueus ara s'oferien també als gentils” (HAp 300). 

Com s'ha dit, a l'estudiar qualsevol llibre de la Bíblia, és important saber per què es va
escriure; és a dir, en quina situació es plantejava. Per tant, per comprendre l'Epístola als
Romans, és important saber quines qüestions pertorbaven les esglésies jueves i gentils. La
lliçó de la setmana vinent abordarà aquestes preguntes.

Quina mena de problemes pertorben actualment la teva església? Les amenaces, provenen

més de fora o de dins? Quin és el teu paper en aquestes discussions? Com de sovint t'has

posat  a pensar quin és el  teu paper,  la  teva postura i  les teves actituds en les lluites que

enfrontes? Per què és tan important aquest tipus d'autoexamen?
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Dilluns 2 d’octubre   //   Lliçó 1

EL DESIG DE PAU DE VISITAR ROMA 

És indubtable que el contacte personal és, en la majoria dels casos, la millor manera de
comunicar-se. Podem trucar per telèfon, enviar un correu electrònic, un missatge de text, i
fins i tot comunicar-nos per Skype; però la millor manera de comunicar-se és personalment,
cara a cara. Per això, Pau va anunciar en la seva carta als Romans que tenia la intenció de
veure'ls en persona. Volia que sabessin que hi aniria, i per què.

Llegeix Romans 15:20 al 27. Quines raons dóna Pau per no haver visitat Roma abans? Què

el va motivar a anar en aquell moment? Segons el teu raonament, com d'important per a ell

era la missió? Què podem aprendre sobre la missió i la testificació amb aquestes paraules

de Pau? Quin comentari interessant i important fa Pau a Romans 15:27 sobre els jueus i els

gentils?

El gran missioner als gentils se sentia constantment impulsat a portar l'evangeli a llocs nous, i
deixava que altres treballessin en llocs on ja s'havia establert l'evangeli. En l'època en que el
cristianisme era  jove  i  els  obrers  pocs,  hauria  estat  un  malbaratament  de  valuosa  energia
missionera que Pau treballés en llocs ja penetrats. Ell va dir: “Tanmateix, he tingut el punt
d'honor d'evangelitzar només els llocs on el Crist no ha estat mai anunciat, per tal de no edificar
sobre el fonament d'un altre, sinó d'acord amb el que diu l'Escriptura:  ‘Els qui no en tenien
notícia el veuran, i els qui mai no n'havien sentit a parlar comprendran’ ” (Romans 15:20, 21).

El propòsit de Pau no era establir-se a Roma. El seu objectiu era evangelitzar Hispània
(la península Ibèrica). Esperava obtenir el suport dels cristians de Roma per aquest projecte.

Quin principi important podem discernir, en relació amb el tema de la missió, del fet que

Pau hagi buscat ajut d'una església establerta per evangelitzar un lloc nou?

Torna a llegir Romans 15:20 al 27. Para atenció al desig que tenia Pau de servir. Què et motiva

a tu en el que fas? Quanta disposició a servir tens?
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Lliçó 1   //   Dimarts 3 d’octubre

PAU A ROMA

“I quan vam entrar a Roma, el centurió va lliurar els presoners al comandant de la guàrdia,

però a Pau se li va permetre de viure en privat, amb un soldat per custodiar-lo” (Fets 28:16).

Què ens diu aquest versicle sobre la manera en què, finalment, Pau va arribar a Roma?

Quina lliçó  podem treure  de  les  coses  inesperades i  indesitjades  que tan  sovint  se'ns

creuen en el camí?

Sí,  Pau finalment  va  arribar  a  Roma,  malgrat  que  va ser  com a presoner.  Amb quanta
freqüència  els  nostres  plans  no  surten  com  anticipàvem  ni  esperàvem,  ni  tan  sols  els
concebuts amb les millors intencions.

Pau va arribar a Jerusalem al final del seu tercer viatge missioner amb la seva ofrena per
als pobres, que havia recol·lectat entre les congregacions d'Europa i d'Àsia Menor. Però,
l'esperaven esdeveniments inesperats. El van arrestar i el van encadenar. Després d'estar pres
per dos anys a Cesarea, va apel·lar al Cèsar. Uns tres anys després del seu arrest, va arribar a
Roma, i no de la manera en què, segurament, havia pensat quan li va escriure a l'església
romana sobre la seva intenció de visitar-la.

Què ens diu Fets 28:17 al 31 sobre el temps que va passar Pau a Roma? Més encara, quina

lliçó podem aprendre d'això?

“No pels discursos de Pau, sinó per les seves presons, l'atenció de la cort imperial va ser
atreta al cristianisme; en qualitat de captiu, va trencar els lligams que mantenien a moltes
ànimes en l'esclavitud del pecat. No només això, sinó també, com Pau va declarar: ‘El meu
empresonament ha impulsat un gran nombre de germans a posar-se en mans del Senyor i
proclamar el missatge de Déu obertament i sense temença’ (Filipencs 1:14)” (HAp 370).

Quantes vegades has viscut girs inesperats en la teva vida que, al final, van resultar ser bons?

(Veure Filipencs 1:12.) De quina manera aquestes experiències fan créixer la teva fe i t'ajuden a

confiar en Déu en aquelles coses de les que no sembla haver sortit res de bo?
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Dimecres 4 d’octubre   //   Lliçó 1

ELS “SANTS” DE ROMA

Aquesta és la salutació de Pau de l'església de Roma: “A tots els estimats de Déu que viuen

a Roma, cridats a ser sants: sigui amb vosaltres la gràcia i la pau de part de Déu Pare

nostre i de Jesucrist, el Senyor” (Romans 1:7). Quins principis de veritat, de teologia i de fe

podem obtenir d'aquestes paraules?

Estimats de Déu. Si bé és cert que Déu estima el món, Déu estima especialment als que
l'han triat, a aquells que han respost al seu amor.

Ho veiem en l'esfera humana. Estimem d'una manera especial als qui ens estimen; amb
ells hi ha un intercanvi d'afecte mutu. I l'amor exigeix resposta; quan no es rep resposta,
l'amor no aconsegueix la seva màxima expressió. 

Cridats a ser sants. En algunes traduccions, “a ser” està en cursiva; això vol dir que els
traductors  han  afegit  aquestes  paraules.  No  obstant  això,  el  significat  queda  intacte  si
ometem aquestes paraules. A l'ometre-les, ens queda l'expressió “anomenats sants”; és a dir,
“declarats sants”. 

Sants és la traducció del grec hagioi, que literalment significa “sagrats”. I sagrat significa
“dedicat”. Un sant és algú que ha estat “apartat” per Déu. Encara pot tenir un llarg camí per
recórrer en la santificació, però el fet que aquesta persona hagi escollit a Crist com a Senyor
és el que el declara sant, segons el significat bíblic del terme.

Pau diu que van ser “cridats a ser sants”. Vol dir això que alguns no són cridats? De quina

manera Efesis 1: 4, Hebreus 2:9 i 2 Pere 3:9 ens ajuden a entendre el que Pau vol dir?

La bona nova de l'evangeli és que la mort de Crist va ser universal; va ser per a tots els éssers
humans. Tots han estat cridats a ser salvats en ell, “cridats a ser sants” fins i tot abans de la
fundació del món. La intenció original de Déu era que tota la humanitat trobés salvació en
Jesús. El foc final de l'infern era només per al diable i els seus àngels (Mateu 25:41). El fet
que alguns no aprofitin el que se'ls ofereix no opaca la meravella del regal, així com algú que
fa una vaga de fam en un mercat tampoc opaca les meravelloses bondats que es troben allà.

Fins i tot abans de la fundació del món, Déu et va cridar a tenir salvació en ell. Per què no has

de permetre que res, absolutament res, t'impedeixi acceptar aquesta crida?
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Lliçó 1   //   Dijous 5 d’octubre

ELS CREIENTS DE ROMA

“Primer,  dono gràcies al  meu Déu per  mitjà  de Jesu-Crist  per  tots vosaltres,  perquè la

vostra fe es proclama en tot el món” (Romans 1:8, SBT).

No se sap com es va establir  la congregació de Roma. La tradició que l'església va ser
fundada per Pere o per Pau no té cap fonament històric. Potser la van fundar laics, com els
conversos del dia de la Pentecosta a Jerusalem (Fets 2), que després van visitar Roma o es
van desplaçar allà. O potser, en algun període posterior, els conversos que es van traslladar a
Roma van donar testimoni de la seva fe en aquesta capital mundial.

És  sorprenent  que,  tot  just  unes  poques  dècades  després  de  la  Pentecosta,  una
congregació  que  aparentment  no  havia  rebut  cap  visita  apostòlica  fos  tan  àmpliament
coneguda. “Tot i l'oposició, vint anys després de la crucifixió de Crist hi havia una església
viva i fervent a Roma. Aquesta església era forta i fervorosa, i el Senyor obrava en favor
d'ella” (“Comentarios de Elena G. de White”, CBA 6:1.067). 

Probablement aquí el mot “fe” inclogui el sentit més ampli de fidelitat; és a dir, fidelitat a
la nova forma de vida que havien descobert en Crist.

Llegeix Romans 15:14*. De quina manera descriu Pau a l'església de Roma?

Aquí  trobem  tres  elements  que  Pau  considera  dignes  de  menció  en  l'experiència  dels
cristians romans:

1) Plens de bondat. Dirien això altres persones sobre els nostres? Al relacionar-se amb
nosaltres, és l'abundància de la nostra bondat allò que els crida l'atenció? 

2)  Omplerts de tot coneixement. La Bíblia emfatitza repetidament la importància de la
il·luminació, la informació i el coneixement. Empeny els cristians a estudiar la Bíblia i a
estar ben informats pel que fa als seus ensenyaments. “‘Et donaré un cor nou’ significa: ‘Et
donaré una ment nova’. Al canvi de cor l'acompanya sempre una clara convicció del deure
cristià, i la comprensió de la veritat” (MCP 2:449). 

3) Capacitats per amonestar-vos els uns als altres. Ningú pot prosperar espiritualment si
està aïllat dels seus germans creients. Hem de ser capaços d'encoratjar als altres i, al mateix
temps, rebre ànim d'altres.

I la teva església local? Quina reputació té? Què et diu la teva resposta sobre la teva església

local? I encara més, de quina manera pots ajudar a millorar la situació si fos necessari fer-ho?

* A SBT: “I jo mateix, germans meus, estic convençut referent a vosaltres que també vosaltres esteu
plens  de  bondat,  omplerts  de  tot  coneixement,  capacitats  també  per  amonestar-vos  els  uns  als
altres”. (Nota del traductor).
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Divendres 6 d’octubre   //   Lliçó 1

PER ESTUDIAR I MEDITAR: Llegeix “Los misterios de la Biblia”, a Testimonios
para la iglesia, vol. 5, pàg. 661; i “La salvación ofrecida a los judíos”, a Los hechos de los
apóstoles, pàgs. 299-301. Llegeix, també, el Diccionario bíblico adventista, pàg. 1.009; i el
Comentario bíblico adventista, vol. 6, pàgs. 467, 468. 

“La salvació de la humanitat no és el resultat d'una idea divina de darrera hora o d'una
improvisació que  es  va  tornar  necessària  a  causa d'un  gir  inesperat  dels  esdeveniments
després del sorgiment del pecat, sinó que sorgeix d'un pla diví per a la redempció del home,
formulat abans de la fundació d'aquest món (1 Corintis 2:7; Efesis 1:3, 14; 2 Tessalonicencs
2:13, 14) i arrelat en l'etern amor de Déu per la humanitat (Jeremies 31:3).

”Aquest pla abasta l'eternitat passada, el present històric i l'eternitat futura. Inclou realitats
i benediccions com l'elecció i la predestinació de ser el poble sant de Déu i ser semblants a
Crist; la redempció i el perdó; la unitat de totes les coses en Crist; el segellament de l'Esperit
Sant; la recepció de l'herència eterna; i la glorificació (Efesis 1:3-14). Al centre d'aquest pla,
hi ha el patiment i la mort de Jesús, que no van ser accidents de la història ni productes
d'una simple decisió humana, sinó que tenen la seva base mateixa en el propòsit redemptor
de Déu (Fets 4:27, 28). Jesús era en veritat ‘l'Anyell, que fou immolat des de la fundació del
món’* (Apocalipsi 13:8)” (Tratado de teología adventista, pàg. 313).

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. A classe, converseu sobre el significat de la Reforma Protestant. Penseu especialment en

aquesta pregunta: Quan diferent seria avui el nostre món sense ella?
2. Reflexiona en la idea que vam ser cridats a ser salvats, fins i tot abans de la fundació del

món (veure també Titus 1:1, 2; 2 Timoteu 1:8, 9). Per què ens hauria de resultar tan
encoratjador? Què ens diu això sobre l'amor de Déu envers tots els éssers humans? Per
què, llavors, és tan tràgic quan la gent li dóna l'esquena a allò que se li ha ofert tan
generosament? 

3. Medita en la pregunta final de l'estudi de dijous. De quina manera podria la teva classe
ajudar a millorar la reputació de la teva església, si fos necessari?

* Versió SBT. (Nota del traductor).
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