
Lliçó 3: Per al 21 d’octubre de 2017

LA CONDICIÓ HUMANA

Dissabte 14 d’octubre

LLEGEIX PER L’ESTUDI D’AQUESTA SETMANA: Romans 1:16, 17, 22-32; 
2:1-10, 17-23; 3:1, 2, 10-18, 23.

PER MEMORITZAR:
“Perquè tots van pecar i estan privats de la presència de Déu” 
(Romans 3:23).

Al  començament  del  llibre  de  Romans,  Pau  busca  establir  una  veritat  crucial,  que  és
fonamental  per  a  l'evangeli:  l'estat  lamentable  de  la  condició  humana.  Aquesta  veritat
existeix  perquè,  des  de  la  Caiguda,  tots  ens  hem  contaminat  amb  el  pecat.  Està  tan
entreteixit en els nostres gens com el color dels nostres ulls.

Martí Luter, en el seu comentari sobre Romans, va escriure el següent: “L'expressió ‘tots
estan sota pecat’ s'ha de prendre en un sentit espiritual; és a dir, no com es veuen els homes
amb els seus propis ulls o els dels altres, sinó com es presenten davant Déu. Tots estan sota
pecat,  els  que  són  transgressors  manifestos  als  ulls  dels  homes,  així  com  aquells  que
semblen justos a la seva vista i davant dels altres. Aquells que realitzen bones obres externes
les fan pel temor al càstig, l'amor als guanys i la glòria, o el plaer en un objecte determinat,
però no per una ment gustosa i disposada. D'aquesta manera, l'home s'exercita contínuament
en bones obres per  a ser  vist  per la  resta;  però,  per  dins,  està totalment immers  en els
desitjos pecaminosos i les luxúries malignes, que s'oposen a les bones obres” (M. LUTER,
Commentary on Romans, pàg. 69).
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Lliçó 3   //   Diumenge 15 d’octubre 

EL PODER DE DÉU

“Perquè no m'avergonyeixo de l'evangeli de Crist, perquè és poder de Déu per a salvació de tot

aquell qui creu, del jueu primer i també del grec. Perquè en ell es revela la justícia de Déu,

des de la fe per a la fe, tal com està escrit: El just viurà per la fe” (Romans 1:16, 17, SBT).

Què et diu Romans 1:16 i 17? De quina manera has experimentat les promeses i l'esperança

que allà hi trobem?

En aquest passatge apareixen diverses paraules clau:
1)  Evangeli. Aquesta paraula és la traducció d'un terme grec que significa, literalment,

“bon missatge”, “bona nova” o “bona notícia”. Aïllada, la paraula pot referir-se a qualsevol
missatge bo; però, modificat com està en aquest passatge per l'expressió “de Crist”, vol dir
“la  bona  nova  sobre  el  Messies”  (Crist és  la  transliteració  del  mot  grec  que  significa
“Messies”). La bona notícia és que el Messies ha vingut, i la gent pot salvar-se creient en
ell. És en Jesús i en la seva perfecta justícia (i no en nosaltres mateixos, ni tan sols en la Llei
de Déu) que podem trobar salvació. 

2) Justícia. Aquesta paraula es refereix a la qualitat de ser “just” davant Déu. Al llibre de
Romans, sorgeix un significat especialitzat d'aquesta paraula, que presentarem a mesura que
avanci  el  nostre  estudi  del  llibre.  Cal  assenyalar  que,  a  Romans  1:17,  la  paraula  està
qualificada per l'expressió “de Déu”. És la justícia que ve de Déu, una justícia que Déu
mateix ha proveït.  Com veurem, aquesta és l'única justícia prou bona per aportar-nos la
promesa de la vida eterna. 

3) Fe. En grec, les paraules que en aquest passatge es tradueixen com “creuen” i “fe” són
la forma verbal i sustantivada de la mateixa paraula: pisteuo (creure), pistis (creença, o fe).
El significat de la fe en relació amb la salvació es desenvoluparà a mesura que avancem en
l'estudi de l'epístola.

Has tingut dificultats amb la certesa? Tens moments on realment et qüestiones si ets salv, o fins

i tot si pots ser-ho? Què produeix aquests temors? En què es basen? Podrien tenir fonament en

la realitat? És a dir, és possible que portis un estil de vida que nega la teva professió de fe? Si

és així, quines decisions hauries de prendre per apropiar-te de les promeses i la certesa que

són teves en Jesús?
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Dilluns 16 d’octubre   //   Lliçó 3

TOTHOM HA PECAT

Llegeix Romans 3:23. Per què aquest missatge és tan fàcil de creure com a cristians avui?

Alhora, què podria motivar que alguns qüestionin la veracitat d'aquest versicle?

Sorprenentment, alguns desafien la idea de la pecaminositat humana, argumentant que la
gent és bàsicament bona. No obstant això, el problema rau en la manca de comprensió del
que és la veritable bondat. La gent pot comparar-se amb els altres i sentir-se bé amb ella
mateixa. Al cap i a la fi, sempre podem trobar algú pitjor que nosaltres per comparar-nos.
Però això difícilment ens faci bons. Quan ens comparem amb Déu, i amb la santedat i la
justícia de Déu, cap de nosaltres sortiria amb res més que un aclaparador sentit d'avorriment
i repugnància d'un mateix.

Romans 3:23 també parla de “la glòria de Déu”, “la presència de Déu”. L'expressió té varies
interpretacions. Potser la més senzilla sigui donar-li el significat que té a 1 Corintis 11:7:
“L'home [...]  és  imatge  i  glòria  de  Déu”.  En  grec,  el  terme “glòria”  es  pot  considerar
lleugerament equivalent a la paraula “imatge”. El pecat ha desfigurat la imatge de Déu en
l'ésser humà. Els éssers humans pecadors estan molt lluny de poder reflectir la imatge o la
glòria de Déu.

Llegeix Romans 3:10 a 18. Avui ha canviat alguna cosa? Quina d'aquestes frases et descriu

millor, o com series tu si no fos per Crist en la teva vida?

Per més dolents que siguem, la nostra situació no és desesperada. El primer pas és que
reconeguem la nostra total pecaminositat, i també la nostra impotència per fer alguna cosa al
respecte dins i fora de nosaltres. És obra de l'Esperit Sant produir aquesta convicció. Si el
pecador  no  ho  resisteix,  l'Esperit  farà  que  es  tregui  la  màscara  de  l'autodefensa,  del
fingiment i de la autojustificació, i es llanci sobre Crist, suplicant la seva misericòrdia: “Oh
Déu, apiada't de mi, pecador!” (Lluc 18:13).

Quan va ser la darrera vegada que vas avaluar la teva persona, els teus motius, els teus actes i

els teus sentiments? Aquesta pot ser una experiència molt angoixant, oi? Quina és la teva única

esperança?
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Lliçó 3   //   Dimarts 17 d’octubre 

PROGRÉS?

A principi del segle XX, la gent vivia amb la idea que la humanitat estava millorant, que la
moralitat anava en augment, i que la ciència i la tecnologia ajudarien a marcar l'inici d'una
utopia. Es creia que l'ésser humà s'encaminava, bàsicament, cap a la perfecció. Es va pensar
que, mitjançant el tipus d'educació i de formació moral adequats, els éssers humans podrien
millorar-se molt a si mateixos i a la societat. Tot això se suposava que començaria a succeir
massivament quan entréssim en el món feliç del segle XX.

Malauradament, les coses no van succeir així, oi? El segle XX va ser un dels més violents
i brutals de tota la història, en gran mesura, gràcies (irònicament) als avenços de la ciència,
el que va possibilitar molt més que els homes es matessin els uns als altres en una gradació
que els bojos més depravats del passat amb prou feines haurien pogut imaginar.

Quin va ser el problema?

Llegeix Romans 1:22 al 32. En quin sentit veiem que les coses que es van escriure allà al

segle I es manifesten avui al segle XXI?

Potser  necessitem  fe  per  creure  en  moltes  coses  sobre  el  cristianisme:  entre  elles,  la
resurrecció dels morts, la Segona Vinguda, i un cel nou i una Terra nova. Però qui necessita
fe per creure en l'estat caigut de la humanitat? Avui, cada un de nosaltres està vivint les
conseqüències d'aquest estat caigut.

Concentra't específicament en Romans 1:22 i 23. De quina manera ara es manifesta aquest

principi? En rebutjar  a Déu, els éssers humans del nostre segle què han arribat a adorar i

idolatrar a canvi? I, en fer-ho, com és que es van fer necis? El dissabte porta la teva resposta a

classe.
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Dimecres 18 d’octubre   //   Lliçó 3

ALLÒ QUE TENEN EN COMÚ JUEUS I GENTILS

A Romans 1,  Pau es refereix específicament als  pecats  dels  gentils,  els  pagans,  els  que
havien perdut de vista a Déu feia molt de temps i, per tant, havien caigut en les pràctiques
més degradants.

Però ell tampoc anava a permetre que el seu propi poble, els seus propis compatriotes, es
sortissin amb la seva. Malgrat tots els avantatges que havien rebut (Romans 3:1, 2), ells
també eren pecadors, condemnats per la Llei de Déu i necessitats de la gràcia salvadora de
Crist. En aquest sentit, en el fet de ser pecadors, d'haver violat la Llei de Déu i de necessitar
la gràcia divina per a la salvació, els jueus i els gentils eren iguals.

Llegeix Romans 2:1 al 3, i 17 al 24. Contra què adverteix Pau? Quina lliçó hauríem d'aprendre

tots, jueus o gentils, d'aquesta advertència?

“Després que l'apòstol ha demostrat que tots els pagans són pecadors, ara mostra, de manera
especial i més emfàtica, que també els jueus viuen en pecat, sobretot perquè obeeixen la Llei
només  exteriorment;  és  a  dir,  segons  la  lletra  i  no  d'acord  amb  l'esperit!”  (M.  LUTER,
Commentary on Romans, pàg. 61).

Sovint és massa fàcil veure i  assenyalar els pecats dels altres.  Però, molt sovint som
culpables  de  coses  similars  o encara  pitjors?  El  problema és que tendim a  fer  “els  ulls
grossos” amb nosaltres mateixos, o aconseguim sentir-nos millor mirant el malament que
estan altres en comparació amb nosaltres. 

Pau no vol tenir res a veure amb això. Adverteix als seus compatriotes que no s'afanyin a
jutjar  els  gentils,  perquè  ells  mateixos,  els  jueus,  fins  i  tot  com a  poble  escollit,  eren
pecadors.  En  alguns  casos  eren  encara  més  culpables  que  tots  els  pagans  als  que
condemnaven tan ràpidament; per ser jueus, ells havien rebut més llum que els gentils.

L'observació de Pau en tot això és que cap de nosaltres és just, cap de nosaltres compleix
l'estàndard diví,  cap de nosaltres és innatament bo o inherentment sant.  Jueus o gentils,
homes o dones, rics o pobres, temorosos de Déu o rebutjats per Déu, tots som condemnats.
I, si no fos per la gràcia de Déu revelada en l'evangeli, no hi hauria esperança per a cap de
nosaltres.

Amb quina freqüència, ni que sigui mentalment, condemnes als altres per coses de les que tu

mateix ets culpable? Si pares atenció al que Pau va escriure aquí, com pots canviar?
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Lliçó 3   //   Dijous 19 d’octubre 

L’EVANGELI I EL PENEDIMENT

“O menysprees la riquesa de la seva bondat, i paciència, i longanimitat, ignorant que la

benignitat de Déu et guia al penediment?” (Romans 2:4,  SBT). Quin missatge tenim aquí

relacionat amb el tema del penediment?

Hem d'observar que la bondat de Déu no força, sinó que guia els pecadors al penediment.
Déu no utilitza la coerció. És infinitament pacient i busca atraure a tots mitjançant el seu
amor. Un penediment forçat destruiria tot el seu propòsit, oi? Si Déu forcés el penediment,
llavors, no serien tots salvats? Doncs, per què obligaria a alguns a penedir-se i no a altres?
El penediment ha de ser un acte de lliure albir, que respongui a l'obra de l'Esperit Sant en la
nostra vida. Sí, el penediment és un do de Déu, però hem d'estar preparats i disposats a
rebre'l, una decisió que només nosaltres podem prendre personalment.

Què passa amb els que es resisteixen a l'amor de Déu, es neguen a penedir-se i segueixen

desobeint? Romans 2:5-10.

A Romans 2:5 al 10, i freqüentment al llarg de tot el llibre de Romans, Pau emfatitza el lloc
de les bones obres. Mai s'ha d'interpretar la justificació per fe sense les obres de la Llei en el
sentit que les bones obres no tenen lloc en la vida cristiana. Per exemple, a Romans 2:7 es
diu que la salvació l'obtenen els qui la cerquen “amb perseverança en la bona obra” (SBT).
Tot i que l'esforç humà no pot donar salvació, és part de tota l'experiència de salvació. És
difícil veure que algú que llegeix la Bíblia surti amb la idea que les obres i els actes no
importen per a res. El veritable penediment, el que sorgeix voluntàriament del cor, sempre
serà seguit de la determinació de vèncer i de deixar de banda allò del que ens hem de penedir.

Assumeixes sovint una actitud de penediment? Ets sincer o només tendeixes a espolsar-te les

faltes,  els  defectes  i  els  pecats? Si  és  això  últim,  com pots  canviar?  Per  què  hauries  de

canviar?
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Divendres 20 d’octubre   //   Lliçó 3

PER ESTUDIAR I MEDITAR: “Per tant, la terminologia bíblica mostra que el pecat
no és una calamitat que va sobrevenir sobtadament a la humanitat, sinó que és el resultat
d'una actitud activa i una elecció conscient per part de l'ésser humà. A més, el pecat no és
l'absència del bé, sinó que és ‘no arribar a’ les expectatives de Déu. És un curs impiu que
l'ésser humà ha triat deliberadament. No és una debilitat per la qual els éssers humans no
poden responsabilitzar-se perquè l'ésser humà, en l'actitud o l'acte de pecar deliberadament,
tria rebel·lar-se contra Déu, transgredir la seva Llei i fracassar en escoltar la Paraula de Déu.
El pecat tracta d'anar més enllà de les limitacions que Déu ha fixat. En resum, el pecat és un
acte de rebel·lió contra Déu” (Tratado de teología adventista del séptimo día, pàg. 272).

“Se m'ha presentat un horrible quadre de la condició del món. La immoralitat s'estén per
tot arreu. La dissolució és el pecat característic d'aquesta era. Mai va alçar el vici el seu
deforme cap amb tanta gosadia com ara. La gent sembla atordida, i els amants de la virtut i
de la veritable bondat gairebé es desanimen per aquesta gosadia, força i predomini del vici.
La iniquitat prevalent no és domini exclusiu de l'incrèdul i  del burlador.  Tant de bo fos
aquest el cas; però no succeeix així. Molts homes i dones que professen la religió de Crist
són culpables. Fins i tot els que professen esperar la seva aparició no estan més preparats per
a aquest succés que Satanàs mateix. No s'estan netejant de tota contaminació. Han servit
durant tant de temps la seva concupiscència que els seus pensaments són, per naturalesa,
impurs; i les seves imaginacions, corruptes” (TI 2:311).

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. Quina resposta dónes als qui, malgrat tot el que ha passat, insisteixen que la humanitat

està millorant? Quins arguments donen i com respons a ells? 
2. Para atenció a la cita d'Ellen G. White en l'estudi del divendres. Si et veus a tu mateix

allà,  quina  és  la  resposta?  Per  què  és  important  no  donar-se  per  vençut  en  la
desesperació, sinó seguir reclamant les promeses de Déu: primer, de perdó; i segon, de
purificació? Qui és el que vol que tu diguis d'una vegada per totes: “No serveix de res.
Sóc  massa  corrupte.  Mai  podré  ser  fora  de  perill,  així  que  bé  podria  rendir-me”?
L'escoltes a ell o a Jesús, que ens dirà: “Tampoc jo no et condemno. Vés-te'n i d'ara
endavant no pequis més” (Joan 8:11)? 

3. Per què és tan important per a nosaltres, com a cristians, entendre la pecaminositat i la
depravació humanes bàsiques?  Què pot  passar  quan perdem de vista  aquesta  realitat
trista però certa? A quins errors ens pot portar una falsa comprensió de la nostra veritable
condició? 

4. Pensa en la quantitat incalculable de protestants que van triar morir abans de renunciar a
la fe. Quan ferms estem en la fe? Prou com per morir per ella?
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