
Lliçó 11: Per al 16 de desembre de 2017

ELS ESCOLLITS

Dissabte 9 de desembre

LLEGEIX PER L’ESTUDI D’AQUESTA SETMANA: Romans 10; 11.

PER MEMORITZAR:
“Ara jo em pregunto: És que Déu ha rebutjat el seu poble? De cap manera! 
També jo sóc israelita, del llinatge d’Abraham per la tribu de Benjamí” 
(Romans 11:1).

La lliçó d'aquesta setmana abarca Romans 10 i 11. Si bé farem un èmfasi especial en el
capítol 11, és important llegir tots els dos capítols complets.

Aquests dos capítols han estat, i segueixen sent, el punt focal de molts debats. No obstant
això, hi ha una cosa que s'evidencia clarament a través de tots ells: l'amor de Déu per la
humanitat i el seu gran desig que tota la humanitat se salvi. No hi ha cap rebuig col·lectiu
per a la salvació. Romans 10 deixa molt en clar que “no hi ha cap diferència entre jueu i
grec” (Romans 10:12): tots són pecadors i tots necessiten la gràcia de Déu oferta al món
mitjançant  Jesucrist.  Aquesta  gràcia  ens  arriba  a  tots,  no  segons  la  nacionalitat,  el
naixement, o les obres de la Llei, sinó per la fe en Jesús, que va morir com Substitut dels
pecadors de tots els llocs i els temps. Els rols poden canviar, però el pla bàsic de salvació no
canvia mai. 

Com es va dir anteriorment, és important entendre que, quan Pau parla d'escollits i de
cridats, el tema no és la salvació, sinó la funció en el pla de Déu per arribar al món. Cap
grup ha estat rebutjat per a la salvació. Aquest mai va ser el tema en qüestió, sinó que,
després de la Creu i després de la introducció de l'evangeli als gentils, el moviment primitiu
dels creients (jueus i gentils) va assumir la responsabilitat d'evangelitzar al món.

― 81 ―

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



Lliçó 11   //   Diumenge 10 de desembre

CRIST I LA LLEI

Llegeix Romans 10:1 al 4. Tenint en compte tot l'esmentat anteriorment, quin és el missatge

aquí? Com podríem, avui, córrer perill de cercar establir la nostra pròpia justícia?

El legalisme pot presentar-se de moltes formes, algunes més subtils que altres. Els qui es
miren a si mateixos: les seves bones obres, la seva dieta, amb quanta rigorositat guarden el
dissabte, totes les coses dolentes que no fan o les coses bones que han aconseguit fins i tot
amb les millors  intencions; tots aquests  estan caient en el parany del legalisme.  A cada
moment, en la nostra vida, hem de mantenir davant nostre la santedat de Déu en contrast
amb la nostra pecaminositat; aquesta és la manera més segura de protegir-nos de la classe de
pensament que porta a la gent a buscar la seva pròpia justícia, que és contrària a la justícia
de Crist.

Romans 10: 4 és un versicle important que presenta l'essència de tot el missatge de Pau
als romans. Primer que tot, ens cal conèixer el context. Molts jueus estaven cercant “establir
la  seva  pròpia  justícia”  (Romans  10:3,  SBT)  i  buscaven “la  justícia  que  és  per  la  llei”
(Romans 10:5, SBT)*. Però, amb la vinguda del Messies, es va manifestar el veritable camí
de la justícia. A tots els que dipositessin la seva fe en Crist se'ls va oferir justícia. Ell era
Aquell a qui l'antic sistema cerimonial havia assenyalat. 

Fins i tot, si incloem els Deu Manaments en aquesta definició de Llei, no vol dir que els
Deu Manaments s'hagin suprimit. La Llei Moral assenyala els nostres pecats, les nostres
faltes, les nostres deficiències; d'aquesta manera, ens condueix a la nostra necessitat d'un
Salvador, la nostra necessitat de perdó, la nostra necessitat de justícia; i tot això es troba
només en Jesús. Crist és la “fi” de la Llei, en el sentit que la Llei ens condueix a ell i a la
seva justícia. Aquí, la paraula grega per a “fi” és télos, que també es pot traduir com “meta”
o “propòsit”. Crist és el propòsit final de la Llei, ja que la Llei ens condueix a Jesús. 

Considerar que aquest text ensenya que els Deu Manaments (o específicament el quart,
al qual apunten aquestes persones) estan ara anul·lats és treure una conclusió que va en
contra de molts altres ensenyaments de Pau i del Nou Testament.

Alguna  vegada  vas  descobrir  que  et  senties  orgullós  del  bo  que  eres,  especialment  en

comparació amb els altres? Potser ets “millor”... i què? Compara't amb Crist, i després pensa

en el “bo” que ets en realitat.

* A BEC: “la justícia que ve de la Llei”. (Nota del traductor).
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Dilluns 11 de desembre   //   Lliçó 11

L’ELECCIÓ DE LA GRÀCIA

Llegeix Romans 11:1 al 7. Quina doctrina comuna nega de forma clara i irrevocable aquest

passatge?

A la primera part de la seva resposta a la pregunta: “Ha rebutjat Déu al seu poble?”, Pau
assenyala a un romanent escollit per gràcia com a prova que Déu no ha rebutjat el seu poble.
La salvació està a disposició de tots els que l'accepten, jueus i gentils per igual.

Hauríem de  recordar  que  els  primers  conversos  al  cristianisme  eren  tots  jueus  (per
exemple,  el  grup que es va convertir  al  dia de Pentecosta).  Va ser necessària una visió
especial i un miracle per convèncer a Pere que els gentils tenien igual accés a la gràcia de
Crist (Fets 10, comparar amb Fets 15:7-9) i que també se'ls havia de portar l'evangeli.

Llegeix Romans 11:7 al 10. Pau, està dient que Déu va obcecar a la part de la població

d'Israel que va rebutjar a Jesús amb el propòsit que no es salvés? Què hi ha de dolent amb

aquesta idea?

A Romans  11:8  al  10,  Pau cita  l'Antic  Testament,  al  qual  els  jueus  acceptaven com a
normativa. Els passatges que Pau esmenta representen a Déu donant-li a Israel un esperit
d'ensopiment que li impedeix veure i escoltar. Déu cega els ulls de la gent per evitar que
vegin la llum que els conduirà a la salvació? Mai! Aquests passatges s'han d'interpretar a la
llum de la nostra explicació de Romans 9. Pau no està parlant de la salvació individual,
perquè Déu no rebutja a cap grup col·lectivament per a la salvació. La qüestió aquí, com en les
seccions anteriors, té a veure amb la funció que aquestes persones ocupen en l'obra de Déu.

Què té de dolent la idea que Déu hagi rebutjat en massa a algun grup de persones en relació

amb la seva salvació? Per què és això contrari a tot l'ensenyament de l'evangeli, que en la seva

essència mostra que Crist va morir per salvar a tots els éssers humans? De quina manera, per

exemple, en el cas dels jueus, aquesta idea ha portat a resultats tràgics?
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Lliçó 11   //   Dimarts 12 de desembre

LES BRANQUES NATURALS

Llegeix Romans 11:11 al 15. Quina gran esperança presenta Pau en aquest passatge?

En  aquest  passatge,  trobem  dues  expressions  paral·leles:  1)  “la  seva  [dels  israelites]
integració total” (Romans 11:12), i 2) “la seva [dels israelites] reconciliació” (Romans 11:15)*.
Pau concebia que el detriment i el rebuig només serien temporals, i que els seguirien la
plenitud i la restitució. Aquesta és la segona resposta de Pau a la pregunta plantejada al
principi del capítol: “Que potser Déu va rebutjar al seu poble?”. Allò que sembla ser un
rebuig, diu, és només una situació temporal.

Llegeix Romans 11:16 al 24. Què ens està dient aquí Pau?

Pau compara al romanent fidel d'Israel amb una olivera noble, les branques de la qual han
estat esqueixades (els incrèduls); aquesta és una il·lustració que fa servir per provar que
“Déu no va rebutjar al seu poble” (Romans 11:2). L'arrel i el tronc encara hi són.

En aquest arbre s'han empeltat els gentils creients. Ells obtenen la seva saba i la seva
vitalitat de l'arrel i del tronc, que representen l'Israel creient. 

Allò que els va passar als que van rebutjar a Jesús podria succeir també als creients
gentils. La Bíblia no ensenya cap doctrina d'“una vegada salvat, sempre salvat”. Així com la
salvació s'ofereix lliurement, també se la pot rebutjar lliurement. Encara que hem de tenir
cura de no pensar que cada vegada que caiem quedem fora de la salvació, o que no som
salvats a menys que siguem perfectes, també hem d'evitar l'altre extrem: la idea que una
vegada que la gràcia de Déu ens ha cobert no hi ha res que puguem fer, cap decisió que
puguem prendre, que ens tregui la provisió de la salvació. En definitiva, només aquells que
es mantenen “en la seva bondat” (Romans 11:22, SBT) seran salvats. 

Cap creient hauria de presumir de la seva bondat ni sentir-se superior als seus semblants.
No mereixem la nostra salvació; és un regal. Davant de la Creu, davant de l'estendard de la
santedat de Déu, tots som iguals: pecadors que necessitem la gràcia divina, pecadors que
necessitem una santedat que només pot ser nostra mitjançant la gràcia. No tenim res en
nosaltres mateixos de la qual cosa presumir; la nostra jactància ha de ser només en Jesús i en
allò que ell va fer per nosaltres en venir a aquest món en carn humana, en patir les nostres
afliccions, en morir pels nostres pecats, en oferir-nos un model de com hem de viure i al
prometre'ns poder per portar endavant aquesta vida. En tot som completament dependents
d'ell, perquè sense ell no tindríem esperança més enllà del que aquest món ofereix.

* A l'edició en espanyol es reprodueixen els mots utilitzats a  RVR: “restauración” i “restitución”,
respectivament. (Nota del traductor).
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Dimecres 13 de desembre   //   Lliçó 11

TOT ISRAEL SERÀ SALVAT

Llegeix Romans 11:25 al 27. Quins grans esdeveniments prediu Pau?

Els cristians han analitzat i debatut Romans 11:25 al 27 durant segles. No obstant això, hi ha
algunes qüestions que són clares. En primer lloc, aquí el significat de tot és que Déu s'acosta
als jueus. El que Pau està dient respon a la pregunta plantejada al principi del capítol: “És
que Déu ha rebutjat el seu poble?”. La seva resposta, és clar, és “no”, i la seva explicació és:
1) que la ceguesa (porosis, en grec, “duresa”, “enduriment”) és només en “part”; i 2) que
només és temporal, “fins que hagi entrat la plenitut dels gentils” (SBT)*.

Què  significa  “la  plenitut  dels  gentils”?  Molts  consideren  que  aquesta  frase  és  una
manera d'expressar el compliment de la comissió evangèlica, quan tothom escolti l'evangeli.
“La plenitut dels gentils” es compleix quan l'evangeli ha estat predicat a tot arreu. La fe
d'Israel, manifestada en Crist, s'universalitza: l'evangeli ha estat predicat a tot el món; la
vinguda de Jesús és a prop. Aquest és el moment on molts jueus decideixen acudir a Jesús. 

Una altra qüestió difícil és el significat de “tot Israel serà salvat” (Romans 11:26, SBT)#.
Això no s'ha d'interpretar com que tots els jueus rebran salvació en el temps de la fi gràcies
a algun decret diví. Enlloc les Escriptures prediquen l'universalisme, ja sigui per a tota la
raça humana com per a un segment en particular. Pau esperava “salvar-ne alguns” (Romans
11:14, SBT). Alguns van acceptar el Messies i altres el van rebutjar, com passa amb tots els
grups de persones. 

En fer un comentari sobre Romans 11, Ellen G. White parla d'un temps “en la proclamació
final de l'evangeli” quan “molts jueus [...] rebran per la fe a Crist com el seu Redemptor”
(HAp 306). 

“Hi ha una grandiosa obra que s'ha de fer en el nostre món. El Senyor ha declarat que els
gentils seran reunits; i  no només els gentils, sinó també els jueus. Hi ha entre els jueus
moltes persones que es convertiran, i per mitjà dels quals veurem com la salvació de Déu
avançarà com una llàntia que crema. Hi ha jueus a tot arreu, i a ells se'ls ha de portar la llum
de la veritat present. Entre ells hi ha molts que vindran a la llum, i que proclamaran la
immutabilitat de la Llei de Déu amb meravellós poder” (Ev 421).

Pren-te un temps per reflexionar en les arrels jueves de la fe cristiana. En quina mesura un

estudi selectiu de la religió jueva et podria ajudar a comprendre millor la teva fe cristiana?

* A BEC: “fins que el conjunt de nacions hagi entrat”. (Nota del traductor).

# A BEC: “tot Israel se salvarà”. (Nota del traductor).
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Lliçó 11   //   Dijous 14 de desembre

LA SALVACIÓ DELS PECADORS

L'amor de Pau pel seu poble es posa clarament en evidència a Romans 11:25 al 27. Haguè
d'haver estat molt dur per a ell que alguns dels seus compatriotes lluitessin contra ell i contra
la veritat de l'evangeli. Però tot i això, encara creia que molts veurien Jesús com el Messies.

Llegeix Romans 11:28 al 36. De quina manera mostra Pau l'amor de Déu, no només envers

els jueus, sinó també envers tota la humanitat? Com expressa sorpreses i misteri el poder

de la gràcia de Déu?

A Romans 11:28 al 36, tot i que es fa un contrast entre jueus i gentils, queda clara una cosa:
la misericòrdia, l'amor i la gràcia de Déu es vessen sobre els pecadors. Des d'abans de la
fundació del món, el pla de Déu va ser salvar la humanitat i usar a altres éssers humans, fins
i tot a nacions, com a instruments a les seves mans per complir la voluntat divina.

Llegeix Romans 11:31 amb atenció i pregària. Quin aspecte d'aquest versicle és important,

específicament, en relació amb el nostre testimoni, no només envers els jueus, sinó també

envers totes les persones amb les que entrem en contacte?

Sens dubte, si l'església cristiana hagués tractat millor als jueus a través dels segles, molts
més podrien haver-se acostat al seu Messies. El gran abandonament en els primers segles
després de Crist i la paganització extrema del cristianisme, incloent el rebuig del dia de repòs
sabàtic a favor del diumenge, certament no va facilitar molt que un jueu pogués sentir-se
atret per Jesús.

Per això, és important que tots els cristians, en adonar-se'n de la misericòrdia que se'ls ha
ofert en Jesús, manifestin aquesta misericòrdia als altres. No podem ser cristians si no ho
fem (veure Mateu 18:23-36).

Hi ha algú a qui necessitis mostrar misericòrdia i que, potser, no la mereixi? Per què no mostrar-li

a aquesta persona aquesta misericòrdia, per més difícil que resulti fer-ho? ¿No és això el que

Jesús ha fet per nosaltres?
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Divendres 15 de desembre   //   Lliçó 11

PER ESTUDIAR I  MEDITAR:  Llegeix  “Ante  el  Sanedrín”,  “De  perseguidor  a
discípulo” i “Cartas escritas desde Roma”, a Los hechos de los apóstoles, pàgs. 64, 65, 92-94,
378, 379; “Para alcanzar a los católicos”, a El evangelismo, pàgs. 418-420; i “Qué predicar
y qué no predicar”, a Mensajes selectos, vol. 1, pàgs. 182, 183.

“Malgrat el fracàs d'Israel com a nació, hi havia entre ells un bon romanent que se salvaria.
En el temps de l'adveniment del Salvador, hi havia homes i dones fidels que havien rebut
amb alegria el missatge de Joan el Baptista, i havien estat induïts així a estudiar de nou les
profecies  referents  al  Messies.  Quan  es  va  fundar  l'església  cristiana  primitiva,  estava
composta per aquests fidels jueus que van reconèixer a Jesús de Natzaret com Aquell a qui
havien anhelat el seu adveniment” (HAp 302). 

“Entre els jueus hi ha alguns que, com Saule de Tars, són poderosos en les Escriptures, i
aquests  proclamaran amb poder la  immutabilitat  de  la  Llei  de  Déu [...].  Quan els  seus
servents treballin amb fe per als qui han estat molt de temps descuidats i menyspreats, la
seva salvació es revelarà” (HAp 306). 

“A la proclamació final de l'evangeli, quan una obra especial s'ha de fer en favor de les
classes  oblidades,  desateses  fins  llavors,  Déu espera  que  els  seus  missatgers  manifestin
interès pel poble jueu, que es troba a tot arreu de la Terra. Quan les escriptures de l'Antic
Testament es combinin amb les del Nou per explicar l'etern propòsit de Jehovà, això serà per
a molts jueus com l'aurora d'una nova creació, la resurrecció de l'ànima. Quan vegin al Crist
de la dispensació evangèlica pintat en les pàgines de les escriptures de l'Antic Testament, i
percebin clarament com el Nou Testament explica a l'Antic, les seves facultats adormides es
despertaran, i reconeixeran a Crist com el Salvador del món. Molts rebran per la fe a Crist
com el seu Redemptor” (HAp 306).

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. A mesura que la Llei de Déu, i especialment el dissabte, cobra gran importància en els

darrers  dies,  no  és  raonable  pensar  que  els  jueus  (molts  d'ells  tan  ferms  com  els
adventistes en el compliment dels Deu Manaments) tindran un paper en ajudar a aclarir
algunes qüestions davant del món? Al capdavall, quan de guardar el dissabte es tracta, els
adventistes, en contrast amb els jueus, són novells. Analitzeu aquesta idea a la classe. 

2. De totes les esglésies,  per què hauria de ser l'Església Adventista la més reeixida en
arribar als jueus? Què podeu fer tu o la teva església local per intentar arribar als jueus de
la teva comunitat? 

3. Què podem aprendre dels errors de molts a l'antic Israel? De quina manera avui podem
evitar fer el mateix?

― 87 ―

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


