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Dissabte 4 d'abril

PER MEMORITZAR:

"Per la qual cosa també nosaltres sense parar donem gràcies a Déu, que quan vau rebre la 

paraula de Déu que vau sentir de nosaltres, la vau rebre no com paraula d'homes, sinó segons és 

en veritat, la paraula de Déu, la qual actua en vosaltres els creients "(1 Tes. 2:13).

L a forma de veure i entendre l'origen i la naturalesa de la Bíblia té L a forma de veure i entendre l'origen i la naturalesa de la Bíblia té 

un gran impacte en el paper que exerceix la Bíblia en la nostra vida ia l'església en general. 

La manera en què interpretem el procés de revelació i inspiració determina i influeix notablement 

en la nostra comprensió de la Bíblia. Quan volem entendre les Escriptures correctament, primer 

hem de permetre que la Bíblia determini els paràmetres bàsics de com s'ha d'abordar. No podem 

estudiar matemàtiques amb els mètodes empírics emprats en biologia o sociologia. La nostra 

interpretació de les Escriptures ha de considerar seriosament la dimensió divinohumana de la 

Paraula de Déu. Per tant, el que necessitem per a una interpretació adequada de la Bíblia és 

apropar-nos a la Bíblia amb fe, no amb escepticisme ni dubtes metodològiques.

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: 2 Pere 1: 19-21; 2 Timoteu 3:16, 17; Deuteronomi 18:18; 
Èxode 17:14; Joan 1:14; Hebreus 11: 3, 6.

L'ORIGEN I LA NATURALESA 
DE LA BÍBLIA
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LA REVELACIÓ DIVINA DE LA BÍBLIA

La Bíblia no és com qualsevol altre llibre. Segons l'apòstol Pere, els profetes van ser inspirats 

per l'Esperit Sant de manera que el contingut del seu missatge vi de Déu. No ho van inventar ells. 

En lloc de ser "faules artificioses" (2 Pe. 1:16), el missatge profètic de la Bíblia és d'origen diví, i 

per tant és veraç i fiable. "Els sants homes de Déu han estat inspirats per l'Esperit Sant" (2 Pe. 

1:21). Déu va obrar en el procés de revelació a el donar a conèixer la seva voluntat a persones 

escollides.

La comunicació verbal i directa entre Déu i persones específiques és un fet ineludible de les 

Escriptures. Aquesta és la raó per la qual la Bíblia té una autoritat divina especial, i hem de tenir 

en compte l'element diví en la nostra interpretació de les Escriptures. És apropiat anomenar 

"santes Escriptures" (Rm. 1: 2; 2 Tim. 3:15) als llibres bíblics considerant que el nostre sant Déu 

és el seu autor principal.

L'Escriptura també va ser donada amb propòsits pràctics. És "útil per a ensenyar, convèncer, 

per corregir i per instruir en la justícia, a fi que el servent de Déu estigui enterament capacitat per 

a tota bona obra" (2 Tim. 3:16, 17, NVI).

També necessitem l'ajuda de l'Esperit Sant per aplicar a la nostra vida el que Déu va revelar 

en la seva Paraula. Segons l'apòstol Pere, la interpretació de la Paraula de Déu divinament 

revelada no és una qüestió d'opinió personal. Per entendre correctament el seu significat, 

necessitem la Paraula de Déu i l'Esperit Sant.

L'Escriptura també diu: "Perquè no farà res Déu, el Senyor, sense que reveli el seu secret als 

seus servents, els profetes" (Amós 3: 7). La paraula bíblica per "revelació" (en les seves diverses 

formes) expressa la idea que una cosa que abans estava ocult ara s'ha revelat o desvetllat i, per 

tant, es dóna a conèixer i es manifesta. Com a éssers humans, necessitem aquesta revelació, ja 

que som éssers pecaminosos, separats de Déu a causa del nostre pecat i, per tant, depenem d'ell 

per conèixer la seva voluntat.

Ja de per si costa bastant obeir la Bíblia, fins i tot creient en el seu origen diví. Què passaria si 

a més desconfiem o qüestionem aquest origen diví?

 Llegeix 2 Pere 1:19 a el 21. Com expressa Pedro la seva convicció sobre l'origen del missatge 
bíblic i profètic?
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EL PROCÉS DE LA INSPIRACIÓ

A causa de que Déu utilitza el mitjà de el llenguatge per revelar la seva voluntat a l'home, la 

revelació divina es pot escriure. No obstant això, com ja hem vist, la Bíblia és el resultat de la 

veritat divina revelada mitjançant l'obra de l'Esperit Sant, qui transmet i protegeix el seu missatge 

a través d'instruments humans. Aquesta és la raó per la qual podem comptar amb la unitat 

fonamental que es manifesta en totes les Escriptures des Gènesi fins a Apocalipsi (p. Ex., 

Comparar Gén. 3:14, 15 amb Ap. 12:17).

Llegeix 2 Pere 1:21; 2 Timoteu 3:16, 17; i Deuteronomi 18:18. Què diuen aquests versets 

sobre la inspiració bíblica?

Tota l'Escriptura és inspirada per Déu i, encara que no totes les parts siguin igualment 

inspiradores per llegir ni necessàriament aplicables a nosaltres avui (pàg. Ex., Les parts sobre les 

festes hebrees van ser inspirades, tot i que no cal que les observem en l'actualitat). No obstant 

això, hem d'aprendre de tota la Bíblia, fins i tot d'aquelles parts que no són tan fàcils de llegir ni 

entendre o que no són específicament aplicables a nosaltres avui.

A més, no tot el que està en la Bíblia va ser revelat en forma directa o sobrenatural. De 

vegades, Déu va utilitzar a escriptors bíblics que van investigar acuradament les coses o van usar 

altres documents existents (veure Jos. 10:13; Lc. 1: 1-3) per comunicar el seu missatge.

Així i tot, tota l'Escriptura és inspirada (2 Tim. 3:16). Aquesta és la raó per la qual Pau declara 

que "les coses que es van escriure abans, per a la nostra ensenyament es van escriure", perquè a 

través de "la paciència i la consolació de les Escriptures, tinguem esperança" (Rm. 15: 4) .

"La Bíblia assenyala a Déu com a autor d'ella; però, va ser escrita per mans humanes, i la 

diversitat d'estil de les seves diferents llibres ens mostra la individualitat de cada un dels seus 

escriptors. Les veritats revelades són totes inspirades per Déu (2 Tim. 3:16); tot i així, estan 

expressades en paraules dels homes "( CS 9). expressades en paraules dels homes "( CS 9). expressades en paraules dels homes "( CS 9). 

En l'actualitat, hi ha erudits bíblics que neguen l'autoria divina de moltes parts de la Bíblia, fins i 

tot fins al punt de negar molts ensenyaments crucials: la Creació, l'Èxode, la Resurrecció. Per 

què és primordial que no els obrim la porta a aquests ensenyaments, ni tan sols una mica? A la 

fi i al el cap, qui som nosaltres per jutjar la Paraula de Déu?
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LA PARAULA ESCRITA DE DÉU

"El Senyor va dir a Moisès: Escriu tu aquestes paraules; perquè d'acord amb aquestes 

paraules he fet pacte amb tu i amb Israel "(Éxo. 34:27). Per què voldria el Senyor veié escrivís 

aquestes paraules en comptes de demanar-li que es les recités a el poble només? Quina és 

l'avantatge òbvia de la Paraula escrita?

El Déu que parla i que va crear el llenguatge humà permet que els elegits comuniquin les 

veritats divinament revelades i els pensaments divinament inspirats d'una manera fiable. Per tant, 

no és d'estranyar que Déu els hagi ordenat als escriptors bíblics des del principi que posin els 

seus ensenyaments i la seva revelació per escrit.

Què ensenyen els següents versets sobre la revelació escrita? Èxode 17:14; 24: 4 .................................................. Què ensenyen els següents versets sobre la revelació escrita? Èxode 17:14; 24: 4 .................................................. 

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ........

Josué 24:26 .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...................................Josué 24:26 .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...................................

Jeremies 30: 2 .............................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................

Apocalipsi 01:11, 19; 21: 5; 22:18, 19 .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .........................Apocalipsi 01:11, 19; 21: 5; 22:18, 19 .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .........................

Per què Déu va ordenar escriure les seves revelacions i els seus missatges inspirats? La 

resposta òbvia és perquè no els oblidem tan fàcilment. Les paraules escrites de la Bíblia són un 

punt de referència constant que ens assenyalen a Déu i la seva voluntat. En general, un 

document escrit pot conservar millor i ser molt més fiable que els missatges orals, que s'han de 

repetir vegada després de vegada. La Paraula escrita, que es pot copiar moltes vegades, també 

pot ser accessible a molta més gent que si només es transmetés oralment. Finalment, podem 

parlar-li a un nombre reduït de persones a el mateix temps en un lloc, però innombrables lectors 

poden llegir la Paraula escrita en molts llocs i continents diferents, i aquesta fins i tot pot ser una 

benedicció per a moltes generacions posteriors. De fet, si hi ha gent que no pot llegir,
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EL PARAL·LELISME ENTRE CRIST I L'ESCRIPTURA

Existeix un paral·lelisme entre el Verb de Déu fet carn (és a dir, Jesucrist), i la Paraula escrita 

de Déu (és a dir, l'Escriptura). Així com Jesús va ser concebut sobrenaturalment per l'Esperit 

Sant, però va néixer d'una dona, la santa Escriptura també té un origen sobrenatural, però es 

difon a través dels éssers humans.

Jesucrist es va fer home en el temps i en l'espai. Va viure durant un temps específic i en un 

lloc específic. No obstant això, aquest fet no va anul·lar la seva divinitat, ni tampoc va fer que 

Jesús fos relatiu històricament. Ell és l'únic Redemptor per a totes les persones de tot el món i de 

totes les èpoques (veure Ac. 4:12). Igualment, la Paraula escrita de Déu, la Bíblia, també es va 

donar en un moment específic i en una cultura determinada. A l'igual que Jesucrist, el temps no 

condiciona la Bíblia; és a dir, no està limitada a un temps i un lloc específics; segueix vinculada a 

totes les persones de tot el món.

Quan Déu es va revelar, va descendir a el nivell humà. La naturalesa humana de Jesús 

mostrava tots els indicis de les malalties humanes i els efectes d'uns quatre mil anys de 

degeneració. No obstant això, ell era sense pecat. De la mateixa manera, la terminologia de 

l'Escriptura és humana, no un llenguatge "perfecte i superhumano" que ningú parla ni és capaç 

d'entendre. Si bé tot idioma té les seves limitacions, el Creador de la humanitat, que és el Creador 

de l'llenguatge humà, és perfectament capaç de comunicar la seva voluntat als éssers humans 

d'una manera fiable i inconfusible.

Per descomptat, tota comparació té els seus límits. Jesucrist i la santa Escriptura no són 

idèntics. La Bíblia no és una encarnació de Déu. Déu no és un llibre. Déu es va fer humà en 

Jesucrist. Nosaltres estimem la Bíblia perquè adorem el Salvador proclamat en les seves pàgines.

La Bíblia és una unió divina-humana única i inseparable. Elena de White va veure això 

clarament quan va escriure: "La Bíblia, amb les seves veritats d'origen diví expressades en el 

llenguatge dels homes, mostra una unió del diví i l'humà. Tal unió existia en la naturalesa de Crist, 

qui era Fill de Déu i Fill de l'Home. Així, es pot dir de la Bíblia que es va dir de Crist: 'Aquell Verb 

va ser fet carn, i va habitar entre nosaltres' (Joan 1:14) "( CS 10).va ser fet carn, i va habitar entre nosaltres' (Joan 1:14) "( CS 10).va ser fet carn, i va habitar entre nosaltres' (Joan 1:14) "( CS 10).

Per què la Bíblia ha de ser fonamental per a la nostra fe? Sense ella, ¿on seríem?Per què la Bíblia ha de ser fonamental per a la nostra fe? Sense ella, ¿on seríem?Per què la Bíblia ha de ser fonamental per a la nostra fe? Sense ella, ¿on seríem?

                
           

 Llegeix Joan 1:14; 02:22; 08:31 i 32; i 17:17. Quins paral·lelismes trobes entre Jesús, el 
Verb de Déu fet carn; i l'Escriptura, la Paraula escrita de Déu?
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COM INTERPRETAR LA BÍBLIA AMB FE

Llegeix Hebreus 11: 3 i 6. Per què la fe és tan essencial per entendre Déu i la seva Paraula? Per 

què és impossible agradar a Déu sense fe?

Tot veritable aprenentatge es dóna en el context de la fe. És la fe implícita de l'infant cap als 

seus pares el que li permet aprendre coses noves. És una relació de confiança la que guia a 

l'infant a aprendre els aspectes bàsics i fonamentals de la vida i l'amor. Per tant, el coneixement i 

l'enteniment sorgeixen d'una relació d'amor i confiança.

De la mateixa manera, un bon músic executa bé una peça musical no només quan domina 

les habilitats tècniques que l'ajuden a executar un instrument, sinó també mostra amor per la 

música, el compositor i l'instrument. En aquest mateix sentit, no entenem la Bíblia correctament 

quan la vam abordar amb una actitud d'escepticisme o de dubte metodològica, sinó amb un 

esperit d'amor i fe. L'apòstol Pau va escriure: "Sense fe és impossible agradar a Déu" (He. 11: 6). 

Per tant, és indispensable acostar-se a la Bíblia amb fe, reconeixent el seu origen sobrenatural, en 

lloc de veure la Bíblia simplement com un llibre humà.

Els Adventistes de l'Setè Dia han expressat clarament aquesta percepció de l'origen 

sobrenatural de les Escriptures en la primera creença fonamental de l'Església Adventista de 

l'Setè Dia, que diu: "Les Sagrades Escriptures, que abasten l'Antic Testament i el Nou Testament, 

constitueixen la Paraula de Déu escrita, transmesa per inspiració divina. Els autors inspirats van 

parlar i van escriure impulsats per l'Esperit Sant. Per mitjà d'aquesta Paraula, Déu comunica als 

éssers humans el coneixement necessari per aconseguir la salvació. Les Sagrades Escriptures 

són la revelació suprema, autoritativa i infalible de la voluntat divina. Són la norma de l'caràcter, el 

criteri per avaluar l'experiència, la revelació definitiva de les doctrines, un registre fidedigne dels 

actes de Déu realitzats en el curs de la història (Sl. 119: 105; Prov. 30: 5, 6; Isa. 08:20; Joan 

17:17; 1 Tes. 02:13; 2 Tim. 3:16, 17; He. 04:12; 2 Ped. 1:20, 21) "( Creences dels Adventistes de 17:17; 1 Tes. 02:13; 2 Tim. 3:16, 17; He. 04:12; 2 Ped. 1:20, 21) "( Creences dels Adventistes de 

l'Setè Dia, pàg. 13).l'Setè Dia, pàg. 13).

Què no arriben a entendre de la Bíblia els que no s'acosten a ella amb una actitud de fe? Per què 

aquesta fe no és cega? És a dir, què bones raons tenim per aquesta fe i per què la fe continua sent 

una necessitat a l'abordar les veritats de la Bíblia?
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PER ESTUDIAR I meditar:

Llegeix les següents parts de el document: "Mètodes d'estudi de la Bíblia": 2. Pressuposicions 

que sorgeixen de les afirmacions de la Bíblia, part 

a) Origen, i part b) Autoritat. (Els "Mètodes d'estudi de la Bíblia" es poden trobar a 

http://cort.as/-MdHR).

Tot i que la Bíblia és fonamental per a la nostra fe, per si sola no tindria cap valor espiritual 

real per a nosaltres si no fos per la influència de l'Esperit Sant en el nostre cor i la nostra ment a 

l'llegir-la i estudiar-la.

"En la seva Paraula, Déu va comunicar als homes el coneixement necessari per a la salvació. 

Les Santes Escriptures han de ser acceptades com una revelació autoritzada i infalible de la seva 

voluntat. Són la norma de l'caràcter, les reveladores de doctrines i les examinadores de 

l'experiència. [...] No obstant això, el fet d'haver revelat Déu la seva voluntat als homes per mitjà 

de la seva Paraula no va anul·lar la necessitat que ells tenen de la contínua presència i direcció 

de l'Esperit Sant. Per contra, el Salvador va prometre l'Esperit per obrir la Paraula als seus 

servents, per il·luminar i aplicar els seus ensenyaments. I, com l'Esperit de Déu va ser el que va 

inspirar la Bíblia, és impossible que alguna vegada els ensenyaments de l'Esperit siguin contràries 

a les de la Paraula "( CS 7).a les de la Paraula "( CS 7).a les de la Paraula "( CS 7).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. Per què Déu es revela a si mateix i ens revela la seva voluntat? Per1. Per què Déu es revela a si mateix i ens revela la seva voluntat? Per

què necessitem la Revelació?

2. Com es revela Déu? Ell utilitza diferents mitjans per revelar2. Com es revela Déu? Ell utilitza diferents mitjans per revelar

alguna cosa sobre si mateix. Ho fa d'una manera més general a través de la natura, però 

més específicament a través dels somnis (Dan. 7: 1); les visions (Gn. 15: 1); els senyals 

(1 Rei. 18:24, 38); ia través del seu fill, Jesucrist (He. 1: 1, 2). Se t'ha revelat Déu 

personalment? Comparteix la teva experiència.

3. Alguns erudits de la Bíblia rebutgen moltes de les ensenyances 3. Alguns erudits de la Bíblia rebutgen moltes de les ensenyances 

de la Bíblia, a l'considerar mers mites. La història de la Creació, un Adam i una Eva 

literals, l'Èxode i les històries de Daniel són només alguns exemples (de l'Antic 

Testament) d'ensenyaments que es descarten per considerar-les històries inventades per 

ensenyar veritats espirituals. Això és el que passa quan els éssers humans emeten 

judicis sobre la Paraula de Déu. Què hauria de dir-nos això sobre com és de perillosa 

aquesta actitud?

4. Déu ha revelat la seva voluntat d'una manera poderosa en la Bi-4. Déu ha revelat la seva voluntat d'una manera poderosa en la Bi-

blia. No obstant això, Déu desitja comptar amb la teva ajuda per difondre la seva voluntat 

i les bones noves de la seva salvació només en Jesucrist. Quan la gent t'observa, quin 

tipus de Déu veu en tu ia través del teu comportament?


