
Lliçó 12: Per al 23 de desembre de 2017

VÉNCER AMB EL BÉ EL MAL

Dissabte 16 de desembre

LLEGEIX PER L’ESTUDI D’AQUESTA SETMANA: Romans 12, 13.

PER MEMORITZAR:
“I no vulgueu adaptar-vos al model d’aquest món, més aviat procureu 
transformar-vos renovant la mentalitat, a fi que pugueu discernir quina és 
la voluntat de Déu, allò que és bo, allò que li agrada, allò que és correcte” 
(Romans 12:2).

Pau encara intenta dissuadir als romans de les seves falses nocions de la Llei, també crida a
tots  els  cristians  a  un  elevat  nivell  d'obediència.  Aquesta  obediència  sorgeix d'un canvi
intern en el nostre cor i en la nostra ment, un canvi que ve només mitjançant el poder de Déu.

Romans no dóna cap indici que aquesta obediència es produeixi de manera automàtica.
El cristià necessita instruir-se en quins són els requisits i ha de buscar el poder sense el qual
aquesta obediència és impossible. 

Pau mai va tenir intencions de menysprear les obres; en els capítols 13 al 15 fa gran
èmfasi en elles. Amb això no nega el que va dir abans sobre la justificació per la fe. Al
contrari, les obres són la veritable expressió del que implica viure per fe. Als creients del
Nou Testament se'ls ha donat un exemple de comportament moral apropiat en Jesucrist.
Ningú més que ell mostra el model per seguir. “Que hi hagi en vosaltres aquesta manera de
pensar que hi hagué també en [no en Moisès, ni Daniel, ni David, ni Salomó, ni Henoc, ni
Dèbora, ni Elies]* Crist-Jesús” (Filipencs 2:5, SBT). La norma no pot ser més elevada que
aquesta!

* [Text afegit pels autors de l'Escola Sabàtica]. (Nota del traductor).
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Lliçó 12   //   Diumenge 17 de desembre

VOSTRE CULTE RACIONAL

Amb el capítol 11 acaba la part doctrinal del llibre de Romans. Els capítols 12 a 16 presenten
instruccions  pràctiques  i  notes  personals.  No  obstant  això,  aquests  capítols  finals  són
extremadament importants perquè mostren com ha de ser la vida de fe.

En primer lloc, la fe no és un substitut de l'obediència, com si la fe d'alguna manera
anul·lés  la  nostra  obligació  d'obeir  el  Senyor.  Els  preceptes  morals  segueixen  vigents;
s'expliquen i fins i tot s'amplifiquen en el Nou Testament. I tampoc es dóna cap indicació
que sigui  fàcil  per  al  cristià  regir  la  seva  vida  mitjançant  aquests  preceptes  morals.  Al
contrari, se'ns diu que de vegades podria ser difícil, perquè la batalla contra el jo i el pecat
sempre és difícil (1 Pere 4:1). Al cristià se'l promet el poder diví i se li dóna la seguretat que
la victòria és possible, però encara estem en el món de l'enemic i haurem de lliurar moltes
batalles contra la temptació. El millor és que, si caiem, si ensopeguem, no som rebutjats,
sinó que tenim un gran sacerdot que intercedeix per nosaltres (Fets 7:25).

Llegeix  Romans 12:1.  L'analogia  que  aquí  es presenta,  què  ens  revela  pel  que  fa  a  la

manera en què hem de viure com a cristians? Com encaixa Romans 12:2 amb això?

A Romans 12:1, Pau al·ludeix als sacrificis de l'Antic Testament. Així com en l'antiguitat es
sacrificaven animals a Déu, ara els cristians han de lliurar el seu cos a Déu, no per morir,
sinó com a sacrifici viu dedicat al seu servei.

En temps de l'antic Israel, s'examinaven amb molta cura totes les ofrenes presentades
com a sacrifici. Si es descobria algun defecte en l'animal, era rebutjat, perquè Déu havia
ordenat que l'ofrena fora sense taca. Per tant, s'insta els cristians a presentar el seu cos “com
a sacrifici vivent, sant, agradable a Déu” [SBT]. Per aconseguir això, totes les seves facultats
s'han de conservar en la millor condició possible. Tot i que cap de nosaltres estigui sense
taca, l'important és que hem de tractar de viure d'una manera tan irreprotxable i fidel com
puguem.

“Transformeu-vos per la renovació de la vostra ment (Romans 12:2, SBT). D'aquesta manera,

l'apòstol descriu el progrés (cristià); perquè es dirigeix als que ja són cristians. La vida cristiana

no  vol  dir  quedar-se  quiet,  sinó  passar  d'allò  que  és  bo  a  allò  que  és  millor”  (M.  LUTER,

Commentary on Romans, pàgs. 167, 168). Què vol dir “passar d'allò que és bo a allò que és

millor” en la vida cristiana?
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Dilluns 18 de desembre   //   Lliçó 12

PENSAR AMB SENY

Hem parlat  molt  aquest  trimestre  sobre  la  perpetuïtat  de  la  Llei  Moral  de  Déu  i  hem
subratllat una vegada rere l'altra que el missatge de Pau en el llibre de Romans no ensenya
que la fe de cap manera suprimeix els Deu Manaments.

Però és fàcil quedar tan atrapats en la lletra de la Llei que oblidem l'esperit que hi ha al
seu darrere. I aquest esperit és l'amor: l'amor a Déu i amor cap als altres. Si bé qualsevol pot
professar amor, evidenciar aquest amor a la vida quotidiana pot ser un assumpte totalment
diferent.

Llegeix Romans 12:3 al 21. De quina manera hem de manifestar amor pels altres?

Igual que a 1 Corintis 12 i 13, Pau exalta l'amor després de dedicar-se als dons de l'Esperit.
L'amor (en grec,  ágape) és el camí més excel lent. “Déu és amor” (1 Joan 4:8). Per tant,
l'amor descriu el caràcter de Déu. Estimar és actuar amb els altres com Déu actua, i tractar-
los com Déu els tracta.

Pau aquí assenyala que aquest amor s'ha d'expressar d'una manera pràctica. Sorgeix un
principi important, i és la humilitat personal: la disposició a “que ningú no se sobreestimi
més enllà del que cal” (Romans 12:3), una disposició a ser “afectuosos els uns amb els
altres; en el respecte mutu” Romans 12:10)* i la voluntat de “no us volgueu fer els savis”
(Romans 12:16)#. Les paraules de Crist sobre si mateix: “Carregueu-vos el meu jou i apreneu
de mi, que sóc de cor benigne i humil, i trobareu descans per a l'ànima” (Mateu 11:29),
capten l'essència d'això. 

De totes les persones, els cristians haurien de ser els més humils. Al capdavall, fixa't com
d'impotents som. Fixa't en com hem caigut. Mira quant depenem no només d'una justícia
externa a nosaltres per a la salvació, sinó també d'un poder que obri en nosaltres per canviar-
nos d'una manera que mai podríem aconseguir pel nostre compte. De què podem presumir?
De què ens podem alegrar? De què podem sentir-nos orgullosos? Absolutament de res. Si
partim d'aquesta humilitat personal, no només davant de Déu sinó també davant els altres,
hem de viure com Pau ens amonesta a fer-ho en aquests versicles.

Llegeix  Romans 12:18.  Com estàs aplicant  aquest  advertiment  a la  teva pròpia vida avui?

Necessites realitzar algun canvi d'actitud per fer el que diu aquí la Paraula?

* A la versió en espanyol, s'ha utilitzat la versió DHH:  “preferencia y respet[arse] mutuamente”.
(Nota del traductor).

# A la versió en espanyol, s'ha utilitzat la versió NVI: y la voluntad de no creerse “los únicos que
saben”. (Nota del traductor).
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EL CRISTIÀ I L’ESTAT

Llegeix Romans 13:1 al 7. Quins principis bàsics podem aprendre, d'aquest passatge, sobre

les maneres en què hem de relacionar-nos amb el poder civil del Govern?

Allò que fa tan interessants les paraules de Pau és que les va escriure durant una època en la
qual un imperi pagà governava el món, que podia ser increïblement brutal, que era corrupte
des de la base, que no sabia res sobre el veritable Déu i que en pocs anys iniciaria una
persecució massiva contra els que volien adorar aquest Déu. De fet, Pau va ser assassinat
per  aquest  govern!  Però,  malgrat  tot  això,  Pau  promovia  que  els  cristians  fossin  bons
ciutadans, fins i tot sota un govern com aquest.

Sí. I això és perquè la idea mateixa de govern es troba en tota la Bíblia. El concepte, el
principi  de  govern,  va  ser  ordenat  per  Déu.  Els  éssers  humans necessiten viure  en una
comunitat amb reglaments, estatuts i normes. L'anarquia no és un concepte bíblic. 

Amb tot,  no vol dir  que Déu aprovi totes les  formes de govern o la manera en què
s'administren tots els governs. Al contrari. No hem d'anar massa lluny, ja sigui en la història
o en el món actual, per veure alguns règims brutals. No obstant això, fins i tot en situacions com
aquestes, en la mesura del possible els cristians haurien d'obeir les lleis del país. Els cristians
han de prestar lleial suport al govern mentre les seves demandes no entrin en conflicte amb les
demandes de Déu. Hauríem de considerar amb molta cura i oració (i consultar-ho amb altres)
abans  d'emprendre  un  rumb  que  pugui  comportar  un  enfrontament  amb  les  autoritats
existents. Sabem, per les profecies, que un dia tots els seguidors fidels de Déu s'enfrontaran
amb els poders polítics que controlen el món (Apocalipsi 13). Fins llavors, hem de fer tot el
possible, davant Déu, per a ser bons ciutadans en qualsevol país on visquem. 

“Hem de reconèixer els governs humans com a institucions ordenades per Déu mateix, i
ensenyar l'obediència a ells com un deure sagrat, dins de la seva legítima esfera. Però, quan
les seves demandes estiguin en pugna amb les de Déu,  hem d'obeir  Déu abans que als
homes. La paraula de Déu ha de ser reconeguda sobre tota altra legislació humana [...]. 

”No se'ns demana que desafiem a les autoritats. Les nostres paraules, siguin parlades o
escrites, han de ser considerades acuradament, no fos cas que per les nostres declaracions
semblessim estar en contra de la llei i l'ordre, i deixem constància. No hem de dir ni fer cap
cosa que pogués tancar-nos innecessàriament el camí” (HAp 56).
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ESTIMAR-SE ELS UNS ALS ALTRES

“Mireu de no deure mai  res a  ningú,  llevat  del  deure d'estirmar-vos els  uns als  altres;

perquè qui estima l'altre ja ha complert la Llei” (Romans 13: 8). Com hem d'entendre aquest

versicle? Vol dir que, si estimem, llavors no tenim cap obligació d'obeir la Llei de Déu?

Tanmateix com Jesús en el Sermó de la Muntanya, aquí Pau amplia els preceptes de la Llei,
mostrant que l'amor ha de ser el poder motivador darrere de tot el que fem. Com que la Llei és
una transcripció del caràcter de Déu, i Déu és amor, per tant estimar és complir la Llei. Però
Pau no està substituint una vaga norma d'amor pels preceptes clarament detallats de la Llei,
com afirmen alguns cristians. La Llei Moral segueix vigent, perquè és la que assenyala el
pecat, i qui va a negar la realitat del pecat? No obstant això, la Llei en realitat només es pot
guardar  en el  context  de l'amor.  Recorda,  alguns dels  que van portar  a  Crist  a  la  Creu
després van córrer a la seva llar per guardar la Llei (del dissabte)!

Quins manaments cita Pau com a exemples que il·lustren el principi de l'amor en l'observança

de la Llei? Per què aquests en particular? Romans 13:9, 10.

Curiosament, el factor de l'amor no era un principi recentment instaurat. Pau cita Levític
19:18: “Estimaràs el teu proïsme com a tu mateix” [SBT], per mostrar que el principi era
part integral del sistema de l'Antic Testament. Un cop més, Pau apel·la a l'Antic Testament
per recolzar la seva predicació evangèlica. Alguns esgrimeixen, a partir d'aquests versicles,
que Pau ensenya que només estan vigents els pocs manaments esmentats aquí. Si fos així,
llavors, vol dir que els cristians poden deshonrar als seus pares, adorar ídols i tenir altres
déus davant el Senyor? Per descomptat que no.

Para atenció al context. Pau està parlant de la forma en la que ens relacionem amb els
altres.  Aborda les  relacions  personals,  raó  per  la  qual  especifica  els  manaments  que se
centren en aquestes relacions. El seu argument,  per descomptat,  no s'hauria d'interpretar
com l'anul·lació de la resta de la Llei (veure Fets 15:20; 1 Tessalonicencs 1:9; 1 Joan 5:21).
A més,  com ho  assenyalen  els  escriptors  del  Nou Testament,  mostrant  amor  als  altres,
mostrem el nostre amor per Déu (Mateu 25:40; 1 Joan 4:20, 21).

Reflexiona en la teva relació amb Déu i com aquesta relació es reflecteix en la teva relació amb

els altres. Com és de gran el factor amor en aquestes relacions? De quina manera pots aprendre

a estimar els altres com Déu ens estima a nosaltres? Què s'interposa en el teu camí?

― 92 ―

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

http://www.recursosbiblics.com/


Lliçó 12   //   Dijous 21 de desembre

ARA ÉS LA NOSTRA SALVACIÓ

“I a més a més, coneixent el temps: ja és hora que ens despertem del son, perquè ara la

salvació és més a prop de nosaltres que quan vam creure” (Romans 13:11, SBT).

Com hem dit durant tot el trimestre, Pau tenia una prioritat molt específica en aquesta carta
als romans, i era aclarir-li a l'església de Roma, especialment als creients jueus d'allà, el
paper de la fe i les obres en el context del nou Pacte. El tòpic era la salvació, i com és que es
considera  just  i  sant  al  pecador davant el  Senyor.  Per  ajudar  a aquells  que posaven tot
l'èmfasi en la Llei, Pau va col·locar la Llei en el seu paper i context adequats. Tot i que en
teoria el judaisme, fins i tot en temps de l'Antic Testament, era una religió de gràcia, va
sorgir el legalisme i va causar molt de mal. Quanta cura hem de tenir com a església per no
cometre el mateix error!

Llegeix Romans 13:11 al 14. De quin esdeveniment ens està parlant Pau, i com hauríem

d'anticipar-nos a ell?

És fascinant que Pau digui als creients que despertin i que es controlin perquè Jesús torna. No
importa que això hagi estat escrit fa gairebé dos mil anys. Hem de viure sempre preveient la
proximitat  de  la  vinguda de  Crist.  Pel  que  fa  a  tots  nosaltres,  pel  que fa  a  les  nostres
experiències personals, la Segona Vinguda és tan propera com la possibilitat de la nostra
pròpia mort. Ja sigui que la propera setmana o en quaranta anys la mort tancarà els nostres
ulls, i ja sigui que hem de dormir només quatre dies o per quatre-cents anys, per a nosaltres
no hi ha cap diferència. El proper del que serem conscients és la segona vinguda de Jesús.
Com potencialment la mort sempre està a la cantonada per a qualsevol, el temps és realment
curt, i tenim la salvació més a prop del que varem creure en un principi .

Tot i que Pau no toca molt el tema de la Segona Vinguda en el llibre de Romans, en les
cartes als Tessalonicencs i als Corintis ho abasta amb molt més detall. Al cap i la fi, a la
Bíblia és un tema fonamental, especialment al Nou Testament. Sense l'esperança que ens
ofereix, la nostra fe en realitat no tindria sentit. En definitiva, què significa la “justificació
per la fe” sense la Segona Vinguda, per materialitzar completament aquesta meravellosa
veritat?

Si sabessis del cert que Jesús vindrà el proper mes, què canviaries a la teva vida i per què? Si

creus que necessites canviar  aquestes coses un mes abans que vingui Jesús,  per què no

hauries de canviar-les ara? Quina és la diferència?
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PER ESTUDIAR I MEDITAR: “A la Bíblia es revela la voluntat de Déu. Les veritats
de la Paraula de Déu són l'expressió de l'Altíssim. Aquell que converteix aquestes veritats en
part  de la seva vida arriba a ser en tot  sentit  una nova criatura.  No rep noves facultats
mentals;  en  canvi,  desapareixen  les  tenebres  que  a  causa  de  la  ignorància  i  el  pecat
ofuscaven el seu enteniment. ‘Et donaré un cor nou’ significa: ‘Et donaré una ment nova’.
Al canvi del cor l'acompanya sempre una clara convicció del deure cristià, i la comprensió
de la veritat. Qui amb oració dóna atenció estricta a les Escriptures tindrà conceptes clars i
judicis sans, com si al tornar-se cap a Déu hagués arribat a un pla superior d'intel·ligència”
(MCP 2:93).

“El Senyor vindrà aviat, i hem d'estar preparats per rebre'l en pau. Resolguem fer tot el
que està a les nostres mans per impartir llum als qui ens envolten. No hem d'estar tristos,
sinó alegres, i recordar sempre al Senyor Jesús. Ell vindrà aviat, i hem d'estar preparats i
esperar la seva aparició. Oh, com de gloriós serà veure-ho i rebre la benvinguda com els
seus redimits! Llarg temps hem esperat; però la nostra esperança no ha de debilitar-se. Si tan
sols puguem veure el Rei en la seva bellesa, serem benaurats per sempre. Em sento induïda
a clamar amb veu forta: ‘Anem rumb a la pàtria!’. Ens estem acostant al temps quan Crist
vindrà amb poder i gran glòria per portar els seus redimits a la seva llar eterna” (TI 8:264).

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. Repasseu  a  classe  la  pregunta  del  final  de  l'estudi  del  dijous.  Quines  han  estat  les

respostes i com s'han justificat? 
2. El tema de com ser bons ciutadans i bons cristians pot ser molt complicat de vegades. Si

algú acudís a tu a la recerca de consell per defensar el que creu que és la voluntat de Déu,
encara que això li generés conflictes amb el govern, què diries? Quin consell li donaries?
Quins principis hauries de seguir? Per què és una cosa que hauríem de tractar amb tota
serietat i pregària? (Després de tot, no tots els que són llançats a la fossa dels lleons
surten il·lesos).

3. Què creus que és més difícil  d'aconseguir: complir  estrictament la lletra de la Llei o
estimar a Déu i estimar els altres incondicionalment? O podries argumentar que aquesta
pregunta presenta una falsa dicotomia? Si és així, per què? 

4. En apropar-nos al final d'aquest trimestre, converseu a classe del què heu après del llibre
de Romans que ens ajuda a entendre per què la Reforma va ser tan important. Què ens va
ensenyar Romans sobre el que creiem, i per què?

― 94 ―

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

http://www.recursosbiblics.com/

