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NOMÉS LA BÍBLIA: sola NOMÉS LA BÍBLIA: sola 

scriptura

Dissabte 25 d'abril

PER MEMORITZAR:

"Perquè la paraula de Déu és viva i eficaç, i més tallant que tota espasa de dos talls; i penetra fins 

partir l'ànima i l'esperit, les articulacions i el moll de l'os, i discerneix els pensaments i les 

intencions de el cor "(He. 4:12).

Va ser la Bíblia el que li va donar força i autoritat decisives a la Reforma Protestant, i la seva 

revolta contra Roma i els errors que havia estat ensenyant durant segles. Confrontats amb una 

interpretació al·legòrica de l'Escriptura, on es inferien molts significats diferents de el text bíblic, 

els reformadors protestants van emfatitzar la importància d'una interpretació gramatical-històrica 

de la Bíblia, que considerava seriosament la gramàtica i el significat literal de el text bíblic.

Aquesta setmana considerarem el principi de sola Scriptura amb més detall. descobrirem que sola Aquesta setmana considerarem el principi de sola Scriptura amb més detall. descobrirem que sola Aquesta setmana considerarem el principi de sola Scriptura amb més detall. descobrirem que sola Aquesta setmana considerarem el principi de sola Scriptura amb més detall. descobrirem que sola 

Scriptura implica alguns principis fonamentals d'interpretació bíblica que són indispensables per a Scriptura implica alguns principis fonamentals d'interpretació bíblica que són indispensables per a 

una interpretació adequada de la Paraula de Déu.

Lliçó 5: Pel 2 de maig de 2020

                  
      

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: 1 Corintis 4:1-6; Tito 1:9; 2 Timoteu 1:13; Marc 12:10, 26; 
Lluc 24:27, 44, 45; Isaïes 8:20.

            
              

             
        

l postulat protestant de Sola Scriptura (només la Bíblia) va elevar l'Escriptura com a criteri 
únic i font concloent per a la teologia. En contrast amb la teologia católicorromana, que emfatitzava 
les Escriptures i la tradició, la fe protestant emfatitzava la paraula clau "sola"; és a dir, només les 
Escriptures són l'autoritat final quan es tracta d'assumptes de fe i doctrina.

E
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LA BÍBLIA COM A NORMA IMPERANT

Des del començament, els Adventistes de l'Setè Dia es consideren "el poble de el Llibre"; és 

a dir, cristians que creuen en la Bíblia. Per afirmar el principi bíblic de Sola Scriptura ( només la a dir, cristians que creuen en la Bíblia. Per afirmar el principi bíblic de Sola Scriptura ( només la a dir, cristians que creuen en la Bíblia. Per afirmar el principi bíblic de Sola Scriptura ( només la 

Bíblia), reconeixem l'autoritat única de la Bíblia. només l'Escriptura és la norma imperant per a la Bíblia), reconeixem l'autoritat única de la Bíblia. només l'Escriptura és la norma imperant per a la Bíblia), reconeixem l'autoritat única de la Bíblia. només l'Escriptura és la norma imperant per a la 

nostra teologia, i la màxima autoritat per a la vida i la doctrina. Altres fonts, com l'experiència 

religiosa, la raó humana o la tradició, estan subordinades a la Bíblia. De fet, el principi de sola religiosa, la raó humana o la tradició, estan subordinades a la Bíblia. De fet, el principi de sola 

Scriptura tenia la intenció de salvaguardar l'autoritat de les Escriptures de la dependència de Scriptura tenia la intenció de salvaguardar l'autoritat de les Escriptures de la dependència de 

l'església i la seva interpretació, i descartava la possibilitat que la norma per a la seva interpretació 

fora aliena a la Bíblia.

Llegeix 1 Corintis 4: 1 a el 6, especialment el verset 6, en el qual Pau diu que no hem de 

"pensar més del que està escrit". Per què aquest aspecte és tan crucial per a la nostra fe?

No anar més enllà del que està escrit no exclou les perspectives d'altres camps d'estudi, com 

l'arqueologia bíblica o la història. Altres camps poden donar llum sobre alguns aspectes bíblics i el 

rerefons dels passatges de les Escriptures, i per tant poden ajudar-nos a entendre millor el text 

bíblic. Tampoc exclou l'ajuda d'altres recursos en la tasca d'interpretació, com els lèxics, els 

diccionaris, les concordances i altres llibres i comentaris. No obstant això, en la correcta 

interpretació de la Bíblia, el text de l'Escriptura té prioritat sobre tots els altres aspectes, ciències i 

ajudes secundàries. Altres perspectives s'han d'avaluar acuradament des del punt de vista de 

l'Escriptura en el seu conjunt.

El que afirmem positivament quan practiquem el principi de 

sola Scriptura és que, si sorgeix un conflicte en la interpretació de la nostra fe, llavors la Bíblia sola sola Scriptura és que, si sorgeix un conflicte en la interpretació de la nostra fe, llavors la Bíblia sola 

posseeix l'autoritat que transcendeix i jutja qualsevol altra font o tradició eclesiàstica. No hem 

d'anar més enllà o en contra del que està escrit a la Bíblia. El veritable cristianisme i la convincent 

predicació de l'evangeli depenen d'un compromís ferm amb l'autoritat de les Escriptures.

"Només la Bíblia és el veritable senyor i mestre de tots els escrits i doctrines de la Terra" (M. 

Luter, Luther 's Works, t. 32, pp. 11, 12).Luter, Luther 's Works, t. 32, pp. 11, 12).Luter, Luther 's Works, t. 32, pp. 11, 12).

Llegeix Fets 17:10 i 11. Com fonamenten aquests versicles el que estem parlant aquí pel que fa 

a la primacia de l'Escriptura?
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LA UNITAT DE L'ESCRIPTURA

La Bíblia mateixa afirma que "tota l'Escriptura és inspirada per Déu" (2 Tim. 3:16) i que "cap 

profecia de l'Escriptura és d'interpretació privada, perquè mai la profecia va ser portada per 

voluntat humana, sinó que els sants homes de Déu han estat inspirats per l'Esperit Sant "(2 Ped. 

1:20, 21). Com Déu és l'Autor suprem de la Bíblia, podem assumir que hi ha una unitat i una 

harmonia fonamentals entre les diverses parts de les Escriptures pel que fa als temes clau que 

ensenya.

Llegeix Tito 1: 9 i 2 Timoteu 1:13. Per què és important la unitat de la Bíblia per a la nostra fe?

Únicament sobre la base del seu unitat interna, una unitat que prové de la seva inspiració 

divina, les Escriptures poden funcionar com el seu propi intèrpret. Si les Escriptures no tinguessin 

aquesta unitat general en les seves ensenyances, no podríem trobar harmonia doctrinal sobre un 

tema determinat. Sense la unitat de la Bíblia, l'església no tindria mitjans per distingir la veritat de 

l'error i repudiar l'heretgia; no tindria base per aplicar mesures disciplinàries ni per corregir 

desviacions de la veritat de Déu. Les Escriptures perdrien el seu poder convincent i alliberador.

No obstant això, Jesús i els escriptors bíblics donen per feta la unitat de les Escriptures, que 

es basa en el seu origen diví. Podem veure això en la seva pràctica comuna de citar diversos 

llibres de l'Antic Testament com d'igual pes i harmonia (Rm. 3: 10-18; on Pablo utilitza referències 

bíbliques de Ecl. [7:20], Sal. [14: 2, 3; 5: 9, 10: 7] i Isa. [59: 7, 8]).

Els escriptors de la Bíblia consideraven les Escriptures com un tot inseparable i coherent en 

el qual es desenvolupen els temes principals. No hi ha discòrdia entre l'Antic Testament i el Nou 

Testament. El Nou Testament no conté un nou evangeli ni una nova religió. L'Antic Testament es 

desdobla en el Nou Testament, i el Nou Testament es basa en l'Antic Testament. Com a tals, els 

dos Testaments tenen una relació recíproca en la qual s'il·luminen mútuament.

la unitat de les Escriptures també implica que totes les Escriptures ( Tota Scriptura) s'han de la unitat de les Escriptures també implica que totes les Escriptures ( Tota Scriptura) s'han de la unitat de les Escriptures també implica que totes les Escriptures ( Tota Scriptura) s'han de la unitat de les Escriptures també implica que totes les Escriptures ( Tota Scriptura) s'han de la unitat de les Escriptures també implica que totes les Escriptures ( Tota Scriptura) s'han de 

prendre en consideració quan estudiem un tema bíblic, en lloc de construir el nostre ensenyament 

només en declaracions aïllades.

Què hem de fer quan ens trobem amb versicles o idees que semblen contradictoris en la 

Bíblia? Com treballem per resoldre'ls?
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Qualsevol apel·lació a les Escriptures en si té poc sentit si el text bíblic no és clar en el seu 

significat.

Llegeix Mateu 21:42; 12: 3 i 5; 19: 4; 22:31; Marc 00:10 i 26; Lluc 6: 3; Mateu 24:15; i Marcos 

13:14. Què suggereixen les repetides referències de Jesús a les Escriptures pel que fa a la 

claredat de l'missatge?

El testimoni bíblic és inequívoc: la Bíblia és prou clara pel que ensenya. La Bíblia és tan clara 

que la poden entendre tant nens com adults, especialment en els seus ensenyaments més 

bàsiques. I, no obstant això, hi ha infinites oportunitats per aprofundir el nostre coneixement i 

comprensió. No necessitem cap Magisteri de l'Església que ens proporcioni el significat de la 

Bíblia. A canvi, tots els creients poden entendre les seves ensenyances bàsiques. Això dóna per 

fet el sacerdoci de tots els creients en comptes de restringir la interpretació a uns pocs escollits, 

com el sacerdoci clerical. Per tant, en la Bíblia se'ns encoratja a estudiar la Bíblia per nosaltres 

mateixos perquè podem entendre el missatge de Déu per a nosaltres.

S'ha assenyalat encertadament que "l'exemple coherent dels escriptors de la Bíblia mostra 

que les Escriptures han de considerar en el seu sentit evident i literal, llevat que aquesta vulgui 

projectar un quadre figurat especial. [...] No hi ha tal cosa com un 'descascaramiento' de el sentit 

literal per arribar a l' 'gra' d'un significat místic, ocult o al·legòric, que només els iniciats poden 

descobrir "( Tractat de teologia adventista de el setè dia, pàg. 76). A canvi, la claredat de la Bíblia descobrir "( Tractat de teologia adventista de el setè dia, pàg. 76). A canvi, la claredat de la Bíblia descobrir "( Tractat de teologia adventista de el setè dia, pàg. 76). A canvi, la claredat de la Bíblia 

guarda relació amb el llenguatge, el sentit i les paraules de les Escriptures, perquè els escriptors 

bíblics procuren una veritat específica, no significats subjectius, descontrolats i diversos de el text 

bíblic.

Res d'això significa que, de vegades, no trobarem textos i idees que no entenguem 

plenament o que no captem. Després de tot, aquesta és la Paraula de Déu, i nosaltres no som 

més que éssers humans caiguts. No obstant això, la Paraula de Déu és prou clara sobre les coses 

que realment necessitem saber i comprendre, especialment en relació amb el tema de la salvació.

Pensa en alguna ocasió en la qual no entenies alguns passatges, que posteriorment es van aclarir. Què 

vas aprendre d'aquesta experiència que potser podria ajudar a altres a lluitar contra alguna cosa 

semblant?

LA CLAREDAT DE LA BÍBLIA
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L'ESCRIPTURA INTERPRETA L'ESCRIPTURA

Únicament perquè hi ha una unitat subjacent en les Escriptures, la Bíblia pot funcionar com el 

seu propi intèrpret. Sense aquesta unitat, l'Escriptura no podria ser la llum que reveli el seu propi 

significat, on una part de l'Escriptura interpreta altres parts i, per tant, es converteix en la clau per 

a interpretar passatges relacionats.

Lee Lucas 24:27, 44 i 45. Com al·ludeix Jesús a les Escriptures per explicar qui és ell? 

Què ens ensenya això sobre com podem utilitzar les Escriptures?

La bellesa de permetre que l'Escriptura interpreti l'Escriptura és que llança més llum sobre el 

seu propi significat. A el fer-ho, no enllacem diversos passatges indiscriminadament per justificar 

la nostra opinió, sinó que considerem acuradament el context de cada passatge. A més de 

l'context immediat anterior i posterior d'un passatge que estem investigant, hem de tenir en 

compte el context de el llibre en el qual es troba el passatge. A més, ja que en les Escriptures "les 

coses que es van escriure abans, per a la nostra ensenyament es van escriure" (Rm. 15: 4), 

segons Pau, hem d'estudiar tot el que diu l'Escriptura sobre determinat tema.

"La Bíblia és el seu propi intèrpret. Ha de comparar-text amb text. L'estudiant hauria 

d'aprendre a considerar la Bíblia com un tot ia veure la relació que hi ha entre les seves parts. 

Hauria d'adquirir el coneixement del seu gran tema central, de l'propòsit original de Déu cap al 

món, de el començament de la gran controvèrsia i de l'obra de la redempció "( Ed 190). Quan món, de el començament de la gran controvèrsia i de l'obra de la redempció "( Ed 190). Quan món, de el començament de la gran controvèrsia i de l'obra de la redempció "( Ed 190). Quan 

comparem l'Escriptura amb l'Escriptura, és important estudiar la Bíblia detingudament. Sempre 

que sigui possible, ho hauríem de fer en els seus idiomes originals, o al menys amb una traducció 

apropiada de la Bíblia de l'significat de l'hebreu i el grec originals. Tot i que no es necessita 

conèixer els idiomes originals per tenir una bona comprensió de la Bíblia, certament és una ajuda. 

L'estudi fidel i en oració de la Paraula, amb una actitud d'humilitat i submissió, segurament donarà 

grans fruits.

Pensa en una doctrina, com l'estat dels morts. Enfocar-se en alguns passatges selectes podria 

conduir a un error si s'ignoren altres passatges. Què ens diu això sobre l'important que és reunir 

i llegir tot el que la Bíblia diu sobre un tema per entendre millor el que ensenya?
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sola scriptura I ELENA DE WHITEsola scriptura I ELENA DE WHITE

Llegeix Isaïes 08:20. Per què sempre és important remetre a "la llei i el testimoni" 

bíblics com les normes per a la nostra ensenyament i doctrina? Què implica això per al 

ministeri dels profetes que no han arribat a formar part de el cànon bíblic?

Quan parlem de Sola Scriptura ( només la Bíblia), els adventistes de el setè dia ens enfrontem Quan parlem de Sola Scriptura ( només la Bíblia), els adventistes de el setè dia ens enfrontem Quan parlem de Sola Scriptura ( només la Bíblia), els adventistes de el setè dia ens enfrontem 

inevitablement a la pregunta de què fer amb Elena de White, qui també va ser inspirada per Déu i 

va servir com a missatgera de Déu per al seu poble romanent. Quina és la relació dels seus 

escrits amb les Escriptures?

Fins i tot una lectura superficial dels escrits d'Elena de White mostra clarament que, per a 

ella, la Bíblia era fonamental i essencial en tots els seus pensaments i teologia. De fet, ella va 

sostenir repetidament que la Bíblia és la màxima autoritat i la norma final per a totes les doctrines, 

la fe i la pràctica (veure CS 581). A més, ella clarament va donar suport i va mantenir el gran la fe i la pràctica (veure CS 581). A més, ella clarament va donar suport i va mantenir el gran la fe i la pràctica (veure CS 581). A més, ella clarament va donar suport i va mantenir el gran 

principi protestant de Sola Scriptura ( veure CS 12).principi protestant de Sola Scriptura ( veure CS 12).principi protestant de Sola Scriptura ( veure CS 12).principi protestant de Sola Scriptura ( veure CS 12).principi protestant de Sola Scriptura ( veure CS 12).

Segons la mateixa Elena de White, els seus escrits, en comparació de les Escriptures, eren 

una "una llum menor per guiar els homes i dones a la llum més gran" ( MS 03:32), la Bíblia. Els una "una llum menor per guiar els homes i dones a la llum més gran" ( MS 03:32), la Bíblia. Els una "una llum menor per guiar els homes i dones a la llum més gran" ( MS 03:32), la Bíblia. Els 

seus escrits mai són una drecera ni un reemplaçament per a cap estudi bíblic seriós. De fet, ella 

comenta: "No estan familiaritzats amb les Escriptures. Si haguessin estudiat la Paraula de Déu, 

amb un desig d'arribar a la norma bíblica i aconseguir la perfecció cristiana, no haurien necessitat 

els Testimonis. És perquè han descuidat el coneixement de el Llibre inspirat per Déu pel que ell 

ha intentat assolir-per mitjà de testimonis senzills i directes "( TI 2: 535). ha intentat assolir-per mitjà de testimonis senzills i directes "( TI 2: 535). ha intentat assolir-per mitjà de testimonis senzills i directes "( TI 2: 535). 

Per tant, hem d'apreciar els seus escrits. Comparteixen el mateix tipus d'inspiració que tenien 

els escriptors bíblics, però tenen una funció diferent de la de la Bíblia. Els seus escrits no són una 

addició a les Escriptures, sinó que estan subordinats a les Santa Bíblia. Ella mai va tenir la 

intenció de que els seus escrits ocupessin el lloc de les Escriptures; a contra, va exaltar la Bíblia 

com l'única norma de fe i pràctica.

Pensa en l'increïble regal que se'ns ha donat a través de l'ministeri d'Elena de White. Com podem 

aprendre a apreciar millor la sorprenent llum que prové d'ella i, a el mateix temps, defensar la 

supremacia de les Escriptures?
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PER ESTUDIAR I meditar:

En el capítol sobre interpretació bíblica de l' Tractat de teologia adventista de el setè dia, llegeix En el capítol sobre interpretació bíblica de l' Tractat de teologia adventista de el setè dia, llegeix En el capítol sobre interpretació bíblica de l' Tractat de teologia adventista de el setè dia, llegeix 

les parts sobre la "Analogia de la Escriptures", "Les Escriptures són el seu propi intèrpret", "La 

coherència de les Escriptures" i "La claredat de les Escriptures", pp. 75-77. llegeix L'educació, capítol coherència de les Escriptures" i "La claredat de les Escriptures", pp. 75-77. llegeix L'educació, capítol coherència de les Escriptures" i "La claredat de les Escriptures", pp. 75-77. llegeix L'educació, capítol 

20, "L'ensenyament i l'estudi de la Bíblia", pp. 185-192; Missatges selectes, t. 3, "La primacia de la 20, "L'ensenyament i l'estudi de la Bíblia", pp. 185-192; Missatges selectes, t. 3, "La primacia de la 20, "L'ensenyament i l'estudi de la Bíblia", pp. 185-192; Missatges selectes, t. 3, "La primacia de la 

Paraula", pp. 31-35.

"S'hauria d'ensenyar a l'estudiant de la Bíblia a acostar-s'hi amb l'esperit de què aprèn. Hem 

escodrinyar les seves pàgines, no a la recerca de proves que donin suport les nostres opinions, 

sinó per saber el que Déu diu.

"Només es pot obtenir un veritable coneixement de la Bíblia mitjançant l'ajuda de l'Esperit que 

va donar la Paraula; ia fi d'obtenir aquest coneixement hem de viure d'acord amb ell. Hem obeir 

tot el que la Paraula de Déu mana. [...] L'estudi de la Bíblia requereix el nostre més diligent esforç 

i la nostra més perseverant meditació. Amb el mateix afany i la mateixa persistència amb què el 

miner excava la terra a la recerca de l'tresor, hauríem de buscar nosaltres el tresor de la Paraula 

de Déu "( Ed 189). "Quan facin de la Bíblia vostre aliment, el vostre menjar i la vostra beguda, quan de Déu "( Ed 189). "Quan facin de la Bíblia vostre aliment, el vostre menjar i la vostra beguda, quan de Déu "( Ed 189). "Quan facin de la Bíblia vostre aliment, el vostre menjar i la vostra beguda, quan 

facin dels seus principis els elements del vostre caràcter, sabran millor com rebre el consell de 

Déu. Exalt la preciosa Paraula davant de vostès avui. No repeteixin el que jo he dit: 'La Gna. 

White ha dit així 'i' La Gna. White ha dit aixà '. Descobriu el que el Senyor d'Israel ha dit, i llavors 

facin el que ell ordena "( MS 03:35).facin el que ell ordena "( MS 03:35).facin el que ell ordena "( MS 03:35).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

3. Com Adventistes, no estem sols a l'afirmar que la Bíblia és 3. Com Adventistes, no estem sols a l'afirmar que la Bíblia és 

la nostra autoritat final. Altres esglésies també el sostenen. Llavors, com expliquem les 

doctrines contradictòries que altres cristians diuen trobar en la Bíblia?

1. Quines creences errònies tenen alguns perquè només van analitzar al-
 guns textos selectes en comptes d'estudiar tot el que diu la Bíblia sobre un tema?

2. A Mateu 11:11, Jesús va dir de Joan Baptista: "De cert us dic: En-
 tre els que neixen de dona no s'ha aixecat un altre més gran que Joan Baptista; però el
 més petit en el Regne del cel, més gran és que ell ". Jesús assenyala a un profeta que no
 té escrits en la Bíblia i així i diu coses d'ell. Què hauria de dir-nos això sobre per què un
 veritable profeta no ha de tenir un llibre a la Bíblia i tot i així ser un veritable profeta? Quin
 missatge podem treure els adventistes de el setè dia d'aquest fet?


