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Dissabte 18 d'abril

PER MEMORITZAR:

"A la llei i a l'testimoni! Si no diguessin d'acord amb això, és perquè no els ha fet de dia "(Isa. 

08:20).

Lliçó 4: Pel 25 d'abril de 2020

   
   

 

LA BÍBLIA: FONT AUTORITATIVA 
DE LA NOSTRA TEOLOGIA

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Marc 7: 1-13; Romans 2: 4; 1 Joan 2: 15-17; 2 
Corintis 10: 5, 6; Joan 05:46, 47; 07:38.

              
             

       
            

      

 Aquestes fonts tenen un paper important en cada teologia i en cada església. Tots som part 
de diverses tradicions i cultures que ens impacten. Tots tenim experiències que donen forma al 
nostre pensament i influeixen en la nostra comprensió. Tots tenim una ment per pensar i avaluar 
les coses. Quina d'aquestes fonts, o combinacions d'elles, té l'autoritat final en la nostra forma 
d'interpretar la Bíblia? La prioritat que se li dóna a qualsevol font o fonts ocasiona èmfasi i 
resultats molt diferents i, en última instància, ha de determinar la direcció de tota la nostra
teologia.

 o hi ha cap església cristiana que no utilitzi la Bíblia per recolzar les seves creences. No 
obstant això, el paper i l'autoritat de l'Escriptura en la teologia no són iguals en totes les esglésies. 
Aquest és un tema important però complex que explorarem a l'estudiar cinc fonts influents 
diferents que intervenen en la nostra interpretació de les Escriptures: la tradició, l'experiència, la 
cultura, la raó i la Bíblia mateixa.

N
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LA TRADICIÓ

La tradició en si no és dolenta. Dóna als actes recurrents de la nostra vida quotidiana una 

certa rutina i estructura. Ens pot ajudar a mantenir-nos connectats amb les nostres arrels. Per 

tant, no és d'estranyar que la tradició també jugui un paper important en la religió. Però, també hi 

ha alguns perills relacionats amb la tradició.

Què ens ensenya Marc 7: 1 a l'13 sobre com va reaccionar Jesús davant algunes tradicions 

humanes de la seva època?

La tradició que Jesús va confrontar era acuradament transmesa a la comunitat jueva de 

mestre a alumne. En els dies de Jesús, havia assumit un lloc a l'una de les Escriptures. No 

obstant això, la tradició tendeix a créixer durant llargs períodes, acumulant així cada vegada més 

detalls i aspectes que originalment no formaven part de la Paraula ni de el pla de Déu. Aquestes 

tradicions humanes, encara que eren promogudes per "ancians" respectats (veure Mar. 7: 3, 5), 

és a dir, pels líders religiosos de la comunitat jueva, no són iguals als manaments de Déu (veure 

Mar. 7: 8 , 9). Eren tradicions humanes i, a la llarga, van arribar a un punt en què "invalida [van] la 

paraula de Déu" (Mar. 07:13).

Llegeix 1 Corintis 11: 2 i 2 Tessalonicencs 3: 6. Com distingim entre la Paraula de Déu i 

la tradició humana? Per què és tan important que fem aquesta distinció?

La Paraula viva de Déu s'origina en nosaltres una actitud reverent i fidel cap a ella. Aquesta 

fidelitat genera una certa tradició. La nostra fidelitat, però, sempre necessita ser lleial a el Déu viu, 

que ha revelat la seva voluntat en la Paraula escrita de Déu. Per tant, la Bíblia ostenta un paper 

únic que substitueix totes les tradicions humanes. La Bíblia està per sobre i per sobre totes les 

tradicions, fins i tot les bones. Les tradicions que sorgeixen de la nostra experiència amb Déu i la 

seva Paraula constantment han de acarar-se amb la vara de mesurar de la santa Escriptura.

Quines són les coses que fem com a església que podrien posar-se sota el rètol de "tradició"? Per 

què sempre és important distingir d'un precepte bíblic? Porta la teva resposta a la classe dissabte.
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L'EXPERIÈNCIA

Llegeix Romans 2: 4; i Tito 3: 4 i 5. Com percebem la benignitat, la paciència, el perdó, la 

longanimitat i l'amor de Déu? Per què és important que la nostra fe no sigui només un 

coneixement abstracte i intel·lectual, sinó alguna cosa que realment experimentem? A el mateix 

temps, les nostres experiències, de quina manera poden entrar en conflicte amb la Bíblia i fins i 

tot enganyar- ens en la nostra fe?

L'experiència és part de la nostra existència humana. Afecta els nostres sentiments i 

pensaments d'una manera poderosa. Déu ens ha dissenyat de manera que la nostra relació amb 

la seva creació, i fins i tot amb Déu mateix, està tan connectada a la nostra experiència que 

aquesta la determina.

Déu desitja que experimentem la bellesa de les relacions, de l'art, la música i les meravelles 

de la Creació, així com el goig de la seva salvació i el poder de les promeses de la seva Paraula. 

La nostra religió i la nostra fe són més que només doctrina i decisions racionals. El que 

experimentem modela significativament la nostra visió de Déu i fins i tot la nostra comprensió de la 

seva Paraula. Però, també necessitem veure clarament les limitacions i insuficiències de les 

nostres experiències a l'hora de conèixer la voluntat de Déu.

Què advertència es troba en 2 Corintis 11: 1 a el 3? Què hauria de dir-nos això sobre 

els límits de confiar en les nostres experiències?

Les experiències poden ser molt enganyoses. Bíblicament parlant, l'experiència necessita 

tenir la seva pròpia esfera. Necessita que l'Escriptura la inspiri i la formi, i també que la interpreti. 

De vegades volem experimentar alguna cosa que no està en harmonia amb la Paraula i la 

voluntat de Déu. Aquí, hem d'aprendre a confiar en la Paraula de Déu fins i tot per sobre de la 

nostra experiència i desitjos. Hem d'estar atents per assegurar-nos que fins i tot la nostra 

experiència estigui sempre en harmonia amb la Paraula de Déu i no contradigui les clares 

ensenyaments de la Bíblia.

Una fe en la qual l'amor a Déu i l'amor als altres (veure Mar. 12: 28-31) són els manaments 

principals és, òbviament, una fe en què l'experiència importa. A el mateix temps, per què és 

indispensable que sempre analitzem la nostra experiència tenint la Paraula de Déu com a indispensable que sempre analitzem la nostra experiència tenint la Paraula de Déu com a indispensable que sempre analitzem la nostra experiència tenint la Paraula de Déu com a 

paràmetre?
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LA CULTURA

Tots pertanyem a una cultura (o cultures) concreta i som part d'ella. Tots som influenciats i 

modelats per la cultura, també. Ningú s'escapa d'ella. De fet, pensa en quants relats de l'Antic 

Testament detallen que l'antic Israel es va corrompre per les cultures circumdants. Què ens fa 

pensar que avui som diferents o millors?

La Paraula de Déu també es dóna en una cultura específica, encara que no es limita a 

aquesta cultura. Si bé els factors culturals influeixen inevitablement en la nostra comprensió de la 

Bíblia, no hem de perdre de vista el fet que la Bíblia també transcendeix les categories culturals 

establertes d'etnicitat, imperi i estatus social. Aquesta és una de les raons per les que la Bíblia 

supera qualsevol cultura humana i fins i tot és capaç de transformar i corregir els elements 

pecaminosos que trobem en totes les cultures.pecaminosos que trobem en totes les cultures.pecaminosos que trobem en totes les cultures.

Llegeix 1 Joan 2:15 a el 17. Què vol dir Joan quan declara que no hem de estimar les 

coses de l'món? Com podem viure en el món i, no obstant, no tenir una mentalitat 

mundana?

La cultura, com qualsevol altra faceta de la creació de Déu, es veu afectada pel pecat. Per 

tant, també està sota el judici de Déu. Sí, alguns aspectes de la nostra cultura podrien alinear-molt 

bé amb la nostra fe, però sempre hem de tenir cura de distingir entre totes dues. Idealment, la fe 

bíblica hauria desafiar la cultura existent si cal, i crear una contracultura que sigui fidel a la 

Paraula de Déu. Llevat que tinguem alguna cosa arrelat en nosaltres que provingui de Dalt, aviat 

cedirem al que ens envolta.

Elena de White ens brinda la següent mirada:

"Els seguidors de Crist han d'estar separats de l'món en els seus principis i interessos; però 

no han de aïllar-se de el món. El Salvador tractava constantment amb els homes, no per 

encoratjar-los en cap cosa que no estigués d'acord amb la voluntat de Déu, sinó per elevar i 

ennoblir "( CM 306).ennoblir "( CM 306).ennoblir "( CM 306).

Quins aspectes de la teva cultura estan en total oposició a la fe bíblica? Més encara, ¿com ens mantenim 

ferms en aquests aspectes que intenten fer malbé la nostra fe?
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Llegeix 2 Corintis 10: 5 i 6; i Proverbis 1: 7 i 9:10. Per què és tan important l'obediència 

a Crist en els nostres pensaments? Per què el temor del Senyor és el principi de la 

saviesa?

Déu ens ha donat la capacitat de pensar i raonar. Cada activitat humana i cada argument 

teològic suposen la nostra capacitat de pensar i treure conclusions. Nosaltres no donem suport 

una fe irracional. No obstant això, com a conseqüència de la Il·lustració de segle XVIII, la raó 

humana va assumir un paper nou i dominant, especialment en la societat occidental, que va molt 

més enllà de la nostra capacitat de pensar i arribar a conclusions correctes.

En contrast amb la idea que tot el nostre coneixement es basa en l'experiència sensorial, un 

altre enfocament considera que la raó humana és la principal font de coneixement. Aquesta 

perspectiva, anomenada racionalisme, és la idea que la veritat no és sensorial sinó intel·lectual, i 

deriva de la raó. En altres paraules, hi ha certes veritats i només la nostra raó pot captar-se 

directament. Això fa que la raó humana sigui la prova i el criteri per a la veritat. La raó va 

esdevenir la nova autoritat davant la qual tota la resta havia de inclinar-se, incloent l'autoritat de 

l'església i, el que és més greu, fins l'autoritat de la Bíblia com la Paraula de Déu. Es va descartar 

tot el que no era evident per a la raó humana i es va qüestionar la seva legitimitat. Aquesta actitud 

va afectar la interpretació de grans parts de l'Escriptura.

La veritat és que hem de recordar el fet que fins i tot el nostre poder de raonament es veu 

afectat pel pecat i ha de ser sotmès a el regnat de Crist. Els éssers humans tenen l'enteniment 

entenebrit i estan alienats de Déu (Efe. 04:18). Necessitem que la Paraula de Déu ens il·lumini. A 

més, el fet que Déu sigui el nostre Creador indica que, bíblicament parlant, la raó humana no es 

crea com una cosa que funcioni de manera independent o autònoma de Déu. A contra, "el temor 

del Senyor és el principi de la saviesa" (Prov. 09:10; comparar amb Prov. 1: 7). Recentment quan 

en la nostra vida acceptem la supremacia de la revelació de Déu (encarnada en la Paraula escrita 

de Déu), i estem disposats a complir el que està escrit a la Bíblia, podem raonar correctament.

Fa segles, el president nord-americà Thomas Jefferson va fer la seva pròpia versió de el Nou 

Testament eliminant tot el que, segons ell, anava en contra de la raó. Van desaparèixer gairebé 

tots els miracles de Jesús, inclosa la seva resurrecció. Què hauria d'ensenyar això sobre els 

límits de la raó humana per entendre la veritat?

LA RAÓ
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LA BÍBLIA

L'Esperit Sant, qui va revelar i va inspirar el contingut de la Bíblia als éssers humans, mai ens 

guiarà en contra de la Paraula de Déu ni ens extraviés d'ella. Per als Adventistes de l'Setè Dia, la 

Bíblia té una autoritat superior a la tradició humana, l'experiència, la raó o la cultura. La Bíblia sola 

és la norma per la qual tota la resta necessita comprovar-se.

Llegeix Joan 05:46 i 47; i 07:38. Per Jesucrist, la Bíblia és la font suprema per 

interpretar les qüestions espirituals. Com confirma la Bíblia que Jesús és el veritable 

Messies?

Alguns afirmen haver rebut "revelacions" i instruccions especials de part de l'Esperit Sant, 

però aquestes contradiuen el clar missatge de la Bíblia. Per a ells, l'Esperit Sant ha aconseguit 

una autoritat superior a la Paraula de Déu. Qui anul·la la Paraula de Déu, escrita i inspirada, i 

evadeix el seu clar missatge està trepitjant sobre terreny perillós i no està seguint la conducció de 

l'Esperit de Déu. La Bíblia és la nostra única salvaguarda espiritual. Només la Bíblia és una norma 

fiable per a totes les qüestions de fe i pràctica.

"L'Esperit Sant parla a la ment i grava la veritat al cor a través de les Escriptures. Així exposa 

l'error i l'expulsa de l'ànima. És per mitjà de l'Esperit de veritat, obrant a través de la Paraula de 

Déu, com Crist subjuga a si mateix al seu poble escollit "( DTG 625). Mai s'ha d'interpretar que Déu, com Crist subjuga a si mateix al seu poble escollit "( DTG 625). Mai s'ha d'interpretar que Déu, com Crist subjuga a si mateix al seu poble escollit "( DTG 625). Mai s'ha d'interpretar que 

l'Esperit Sant reemplaça la Paraula de Déu, sinó que ell obra en harmonia amb la Bíblia ia través 

d'ella per apropar-nos a Crist, de manera que la Bíblia és l'única norma per a l'autèntica 

espiritualitat bíblica. La Bíblia dóna una sana doctrina (veure 1 Tim. 4: 6) i, com a Paraula de Déu, 

és fiable i mereix acceptació plena. No és la nostra tasca emetre judici sobre les Escriptures. A 

canvi, la Paraula de Déu, més aviat, té el dret i l'autoritat de jutjar-nos a nosaltres i el nostre 

pensament. A la fi i al el cap, és la Paraula Escrita de Déu mateix.

Per què la Bíblia és una guia més segura en qüestions espirituals que les impressions subjectives? 

Quines són les conseqüències quan no acceptem la Bíblia com la norma amb la qual contrastar tots 

els ensenyaments i fins i tot la nostra experiència espiritual? Si la revelació privada tingués l'última 

paraula en qüestions espirituals, per què això no conduiria més que a el caos i a l'error?
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PER ESTUDIAR I meditar:

Llegeix Elena de White, El conflicte dels segles, "La nostra única salvaguarda", pp. 579-587.Llegeix Elena de White, El conflicte dels segles, "La nostra única salvaguarda", pp. 579-587.Llegeix Elena de White, El conflicte dels segles, "La nostra única salvaguarda", pp. 579-587.

A la nostra reflexió sobre la Paraula de Déu hem analitzat la tradició, l'experiència, la cultura, 

la raó i la Bíblia. La pregunta concloent és: Quina d'aquestes fonts té l'última paraula i la màxima 

autoritat en la nostra teologia? Una cosa és dir "la Bíblia", però és completament diferent permetre 

que la Bíblia, a través del ministeri de l'Esperit Sant, impacti i canviï la vida.

D'alguna manera, la cultura, l'experiència, la raó i fins i tot la tradició en si potser no siguin 

necessàriament dolentes. Es transformen en problemes quan contradiuen el que les Escriptures 

ensenyen. Però, sovint és d'esperar. No obstant això, el pitjor és quan aquestes coses 

s'anteposen a la Paraula de Déu. Majorment, les històries d'apostasia de l'Antic Testament i del 

Nou Testament van tenir lloc quan les influències externes van prevaler sobre la revelació divina.

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. Per què és més fàcil respectar els detalls d'algunes tradicions 1. Per què és més fàcil respectar els detalls d'algunes tradicions 

humanes que viure l'esperit de la Llei de Déu: estimar el Senyor nostre Déu amb tot el 

cor, ànima i ment, i al meu proïsme com a mi mateix (veure Mat. 22: 37-40)?

2. A classe, analitzin les respostes a la pregunta final de diumenge. 2. A classe, analitzin les respostes a la pregunta final de diumenge. 

Quin paper hauria de complir la tradició a la nostra església? Què benediccions i 

desafiaments hi ha a les tradicions religioses?

3. Com podem assegurar-nos que la tradició, per més bona 3. Com podem assegurar-nos que la tradició, per més bona 

que sigui, no substitueixi la Paraula escrita de Déu com la nostra norma i autoritat final?

4. Suposem que algú diu haver tingut un somni en el qual el 4. Suposem que algú diu haver tingut un somni en el qual el 

Senyor li va parlar, dient-li que el diumenge és el veritable dia de descans i adoració per 

a l'era neotestamentària. Com li respondries a aquesta persona? Què ens ensenya una 

història així en el fet que la Paraula de Déu sempre ha de comprovar l'experiència?

5. A classe, parlin sobre la cultura en què la seva església es troba 5. A classe, parlin sobre la cultura en què la seva església es troba 

immersa. Com afecta aquesta cultura a la teva fe? Quins exemples podem trobar en la 

història on la cultura hagi tingut un impacte considerable sobre l'accionar dels membres 

de l'església, fins al punt que, a l'mirar cap enrere ara, els considerem negatius? Quines 

lliçons personals podem treure d'això per no cometre errors similars?


