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COM ABORDAR PASSATGES 

DIFÍCILS

Dissabte 13 de juny

PER MEMORITZAR:

"I tingueu entès que la paciència de nostre Senyor és per a salvació; com també el nostre estimat 

germà Pau, segons la saviesa que li ha estat donada, us ha escrit, gairebé en totes les seves 

epístoles, parlant-hi d'aquestes coses; entre les quals hi ha algunes difícils d'entendre, les quals 

els indoctes i inconstants torcen, com també les altres Escriptures, per a la seva pròpia perdició 

"(2 Ped. 3:15, 16).

Lliçó 12: Pel 20 de juny de 2020

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: 2 Timoteu 2: 10-15; 1 Cròniques 29:17; Jaume 4: 6-10; 
Gàlates 6: 9; Fets 17:11.

          
      

            
     

                 
               

                
         

 Aquesta setmana li donarem una mirada, no tant als textos difícils pròpiament dits, sinó a les 
possibles raons d'aquests desafiaments i de quina manera podem resoldre'ls. En definitiva, 
algunes d'aquestes declaracions desafiadores potser mai es resolguin d'aquest costat de el cel. A 
el mateix temps, la gran majoria dels passatges bíblics no presenten cap dificultat, i no hem de 
permetre que l'escàs nombre de passatges difícils debiliti la nostra confiança en la fiabilitat i 
l'autoritat de la Paraula de Déu en el seu conjunt.

A l analizar las cartas del apóstol Pablo, Pedro escribe que, en ellas y en algunos otros 
lugares de las Escrituras, hay algunas cosas “difíciles de entender”. “Los indoctos e inconstantes” (2 
Ped. 3:16) tuercen o distorsio- nan estas palabras para su propia destrucción. Pedro no dice que 
todas las cosas sean difíciles de entender, sino solo algunas.
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RAONS POSSIBLES PER CONTRADICCIONS APARENTS

Llegeix 2 Timoteu 2:10 a el 15. Pau li adverteix a Timoteu que sigui diligent i que "us [i] bé 

la paraula de veritat". Quin missatge important ens està donant a tots nosaltres aquí?

Ningú que estudiï la Bíblia amb reflexió i honestedat negarà el fet que hi ha coses en la Bíblia 

que són difícils d'entendre. Aquesta realitat no hauria de pertorbar. De fet, en cert sentit, aquestes 

dificultats són d'esperar. Al capdavall, som éssers imperfectes i finits, i ningú té un coneixement 

exhaustiu de cada esfera d'aprenentatge, i molt menys de les coses divines. Per tant, quan els 

éssers humans ignorants i finits intenten comprendre la saviesa de Déu infinit de les Escriptures, 

és probable que hi hagi alguna dificultat. No obstant això, aquesta dificultat per entendre els 

ensenyaments bíblics de cap manera prova que el que la Bíblia afirma és fals.

Els que rebutgen l'ensenyament bíblic de la revelació i la inspiració divines sovint afirmen que 

aquestes dificultats són contradiccions i errors. Com per a ells la Bíblia és gairebé com qualsevol 

llibre humà, creuen que la Bíblia ha de contenir imperfeccions i errors. Amb aquesta actitud, sovint 

no hi ha un intent seriós de cercar una explicació que tingui en compte la unitat i la fiabilitat de les 

Escriptures com a conseqüència de la seva inspiració divina. Els que comencen a qüestionar les 

primeres pàgines de les Escriptures, el relat de la Creació (per exemple), aviat també es poden 

veure temptats a posar sota un mantell de dubte i incertesa gran part de la resta de les 

Escriptures.

Algunes discrepàncies en les Escriptures podrien deure a errors menors de copistes o 

traductors. Elena de White va declarar: "Alguns ens miren seriosos i diuen: 'No creuen que va 

poder haver-hi hagut algun error de copista o traductor?' Tot és probable, i els que són tan estrets 

per vacil·lar i ensopegar en aquesta possibilitat o probabilitat també estaran a punt per ensopegar 

en els misteris de la Paraula inspirada, perquè la seva ment feble no pot discernir els propòsits de 

Déu. Sí, tropezarían amb la mateixa facilitat a les clarianes fets que accepta la ment comú que 

discerneix el diví, i per a la qual les declaracions de Déu són clares i belles, plenes de cor i 

grosura. Tots els errors no ocasionaran dificultat a una ànima ni faran que cap peu ensopegui, MS 01:18, grosura. Tots els errors no ocasionaran dificultat a una ànima ni faran que cap peu ensopegui, MS 01:18, grosura. Tots els errors no ocasionaran dificultat a una ànima ni faran que cap peu ensopegui, MS 01:18, 

19).

Per què és tan important que abordem la Bíblia amb un esperit d'humilitat i submissió?
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AFRONTAR LES DIFICULTATS AMB HONESTEDAT I CURA

Alguna vegada et vas trobar amb un versicle o un passatge que no entenies, o que et 

resultava difícil harmonitzar amb altres textos o amb la realitat en general? És difícil imaginar que 

en algun moment no hagis enfrontat aquest problema. La pregunta és: com vas respondre? O, 

millor encara, Com hauries respondre?millor encara, Com hauries respondre?

Llegeix 1 Cròniques 29:17, Proverbis 2: 7 i 1 Timoteu 4:16. Què diuen aquests versets 

que pot aplicar-se a la qüestió de com abordar els passatges difícils?

Només amb honestedat podem enfrontar les dificultats en forma adequada. L'honestedat ens 

protegeix per no evadir cap dificultat ni intentar ocultar-la. L'honestedat també ens impedirà donar 

respostes superficials que no suportin realment la prova de l'escrutini. Déu es complau amb 

l'honestedat i la integritat. Per tant, hem de emular el seu caràcter en tot el que fem, fins i tot en el 

nostre estudi de la Bíblia.

Els honestos afrontaran les dificultats de la Bíblia de tal manera que tindran cura de no 

presentar informació fora de context, distorsionar la veritat amb llenguatge carregat o enganyar 

altres mitjançant la manipulació de proves. És molt millor esperar una resposta sostenible per a 

una dificultat d'intentar oferir una solució evasiva o insatisfactòria. Un efecte secundari positiu de 

ser honest en el nostre estudi bíblic és que genera confiança, i la confiança és la base de totes les 

relacions personals sanes; convenç a la gent molt més que les respostes febles. És millor dir que 

simplement no saps com respondre la pregunta o com explicar el text amb precisió de procurar 

que aquest digui el que tu vols que digui quan, potser, realment no sigui així.

Les persones curoses ferventment desitgen conèixer la veritat de la Paraula de Déu i, per 

tant, s'asseguren constantment de no afanyar a arribar a conclusions basades en un coneixement 

limitat o en una evidència feble. Els curosos decideixen no passar per alt cap aspecte ni detall que 

pugui ser important. No s'afanyen en el seu pensament; són minucioses i diligents en l'estudi de la 

Paraula de Déu i en tota la informació relacionada.

Què fas tu, o què hauries de fer, amb textos que no entens plenament o que sembla que no 

encaixen amb la teva interpretació de la veritat?
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AFRONTAR LES DIFICULTATS AMB HUMILITAT

Llegeix Jaume 4: 6 a l'10, 2 Cròniques 07:14 i Sofonies 03:12. Per què és important la 

humilitat quan tractem d'abordar passatges bíblics difícils?

Molts han arribat a l'increïble i alliçonador descobriment que depenen d'alguna cosa i d'algú 

fora de si mateixos. S'adonen que no són la mesura de totes les coses. Aquestes persones 

valoren la veritat per sobre la necessitat del seu ego de tenir la raó, i són conscients que la veritat 

no és creació seva, sinó que aquesta els confronta. Potser la veritat més gran que aquests 

concebin sigui el poc que realment saben sobre la veritat. Ells saben, segons va escriure Pau, que 

"veiem per mirall, foscament" (1 Cor. 13:12).

Els beneficis d'aquesta humilitat de pensament són diversos: l'hàbit de la indagació humil és 

la base de tot augment de coneixement, ja que genera una llibertat que naturalment produeix un 

esperit dòcil. Això no vol dir que els humils moltes vegades estiguin necessàriament equivocats, o 

que sempre canviaran d'opinió i mai tindran una convicció ferma. Només vol dir que són submisos 

a la veritat bíblica. Són conscients de les limitacions del seu coneixement i, per tant, són capaços 

d'expandir el seu coneixement i la seva comprensió de la Paraula de Déu d'una manera que 

l'intel·lectual arrogant i l'orgullós no poden.

"Tots els que acudeixin a la Paraula de Déu a la recerca d'orientació, amb ment humil i 

inquieta, decidits a conèixer els termes de la salvació, comprendran el que diu l'Escriptura. Però, 

els que aporten a la investigació de la Paraula un esperit que aquesta no aprova, s'extrauran de 

l'estudi un esperit que Déu no ha impartit. El Senyor no li parlarà a una ment desinteressada. No 

malgasta la seva instrucció en algú que és irreverent o que es corromp per voluntat pròpia. Però el 

temptador educa totes les ments que es sotmeten als seus suggeriments i estan disposades a fer 

que la Llei santa de Déu no tingui cap efecte.

"Necessitem humiliar de cor, i amb sinceritat i reverència investigar la Paraula de vida; només 

la ment que és humil i contrita pot veure la llum "( The Advent Review and Sabbath Herald, 22 la ment que és humil i contrita pot veure la llum "( The Advent Review and Sabbath Herald, 22 la ment que és humil i contrita pot veure la llum "( The Advent Review and Sabbath Herald, 22 

agost 1907).

Com aconseguir l'equilibri just entre la humilitat i la certesa? Per exemple, com respondries a 

la següent acusació: Com poden estar tan segurs els adven- tistes de el setè dia que tenen raó la següent acusació: Com poden estar tan segurs els adven- tistes de el setè dia que tenen raó 

pel que fa a dissabte i que gairebé tots els altres estan equivocats?
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DETERMINACIÓ I PACIÈNCIA

Llegeix Gàlates 6: 9. Si bé Pau aquí parla sobre la nostra persistència en fer el bé als 

altres, necessitem tenir la mateixa actitud a l'ocupar-nos de qüestions difícils. Per què la 

determinació i la paciència són importants per resoldre problemes?

Aconseguir alguna cosa sempre requereix tenacitat. El que vam aconseguir amb massa 

facilitat sovint el considerem amb massa lleugeresa. Les dificultats en la Bíblia ens donen 

l'oportunitat de posar a treballar el nostre cervell, i la determinació i la persistència amb què 

busquem una solució revelen com d'important és el tema per a nosaltres. Sempre que dediquem 

temps a estudiar la Bíblia per intentar descobrir més sobre el seu significat i el seu missatge és un 

temps ben invertit. Potser l'experiència de cercar diligentment una resposta a les Escriptures, fins i 

tot durant molt de temps, serà de més benedicció que la solució a el problema si finalment el 

trobem. A la fi i al el cap, quan vam trobar la solució a un problema urgent, això és molt valuós per 

a nosaltres.

El fet que no puguis resoldre una dificultat ràpidament no prova que no es pugui resoldre. És 

notable la freqüència amb què passem per alt aquest fet evident. Hi ha molts que, a l'topar-se amb 

una dificultat en la Bíblia, a l'pensar una mica a l'respecte i no poder veure cap solució possible, 

immediatament arriben a la conclusió que el problema no pot resoldre. Alguns comencen a 

qüestionar la credibilitat de tota la Bíblia. Però, no hem d'oblidar que pot haver-hi una solució molt 

fàcil, per més que en la nostra limitada saviesa humana (o ignorància) no la vegem. Què 

pensaríem d'un principiant en àlgebra que, després d'haver intentat en va durant mitja hora 

resoldre un problema difícil, declara que no hi ha una solució possible a el problema perquè no va 

poder trobar-la? El mateix passa amb el nostre estudi de la Bíblia.

Quan algunes dificultats desafiïn fins i tot els teus majors esforços per resoldre-les, deixa-a un 

costat per un temps i, mentrestant, practica el que Déu t'ha mostrat clarament. Algunes idees 

espirituals s'obtenen només després d'haver estat disposats a seguir el que Déu ja ens ha dit que 

fem. Per tant, sé persistent i pacient en el teu estudi de la Bíblia. Al capdavall, la paciència és una 

virtut dels creients de el temps de la fi (veure Ap. 14:12).

Què podem aprendre d'altres que han estudiat passatges bíblics desafiants amb diligència i 

paciència? Com podem encoratjar altres a no rendir-se en la seva recerca de la veritat?
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AFRONTAR LES DIFICULTATS DE MANERA 

ESPIRITUAL I AMB ORACIÓ

Llegeix Fets 17:11; 08:35; i 15:15 i 16. Què van fer els apòstols i els membres de l'església 

primitiva quan es van enfrontar amb qüestions difícils? Per què la Bíblia segueix sent la millor 

font per a la seva pròpia interpretació?

La millor solució per a les dificultats bíbliques encara es troba en la Bíblia mateixa. Els 

problemes bíblics s'aborden millor quan s'estudien a la llum de tota l'Escriptura en lloc de tractar 

només un text aïllat dels altres o de tota l'Escriptura. De fet, hem d'utilitzar la Bíblia com a eina per 

entendre-la. Aprendre a extreure les grans veritats que es troben en les Escriptures és una de les 

coses més importants que podem fer.

Si no entens un passatge de la Bíblia, tracta de trobar una mica de llum d'altres passatges 

bíblics que abordin el mateix tema. Sempre tracta de trobar declaracions rotundes de les 

Escriptures per donar llum sobre aquests passatges que són menys clars. També és molt 

important no enfosquir ni entelar declaracions bíbliques contundents sumant-passatges difícils 

d'entendre. En comptes de que les fonts extrabíbliques, o la filosofia o la ciència expliquin el 

significat de la Bíblia, hem de permetre que el mateix text bíblic ens reveli el seu significat.

S'ha dit que, de genolls, literalment mirem les dificultats des d'una nova perspectiva. Perquè a 

l'pregar, vam expressar que necessitem ajuda divina per interpretar i comprendre les Escriptures. 

A l'pregar, busquem la il·luminació de la nostra ment a través de el mateix Esperit Sant que va 

inspirar als escriptors bíblics perquè escrivissin el que van escriure.

A l'pregar, els nostres motius es donen a conèixer, i podem dir-li a Déu per què volem 

entendre el que llegim. A l'pregar, li demanem a Déu que obri els nostres ulls a la seva Paraula i 

que ens doni un esperit disposat a seguir i practicar la seva veritat. (Això és fonamental!) Quan 

Déu ens guia a través del seu Esperit Sant en resposta a les nostres oracions, no contradiu el que 

ha revelat en la Bíblia. Déu sempre estarà en harmonia amb la Bíblia, confirmarà el que va 

comunicar mitjançant els escriptors bíblics i construirà sobre això.

Com t'ajuda l'oració a preparar-te mentalment per comprendre i obeir millor la Paraula de Déu?
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PER ESTUDIAR I meditar:

Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "Què fer amb el dubte", pp. 9097; i de el document Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "Què fer amb el dubte", pp. 9097; i de el document Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "Què fer amb el dubte", pp. 9097; i de el document 

"Mètodes d'estudi de la Bíblia", la vuitena part, que es troba en https://cort.as/-MdHR.

A la Bíblia hi ha molts misteris que als éssers humans finits se'ns fa difícil comprendre i que 

són massa profunds per poder explicar-los completament. Per això, necessitem una ment humil, i 

hauríem d'estar disposats a aprendre de les Escriptures amb oració. La fidelitat a les Escriptures 

permet que el text bíblic, tot i que el seu significat vagi en contra del nostre raonament, digui el 

que realment diu. La fidelitat a les Escriptures respectarà el text; no ho alterarà (sí, alguns en 

efecte canvien els textos) ni evadirà el seu veritable significat.

"Quan la Paraula de Déu s'obre sense oració ni reverència; quan els pensaments i els afectes 

no estan fixos en Déu, o en harmonia amb la seva voluntat, la ment és enfosquida amb dubtes; i 

llavors, amb el mateix estudi de la Bíblia s'enforteix l'escepticisme. L'enemic es possessiona dels 

pensaments i suggereix interpretacions incorrectes. Quan els homes no procuren estar en 

harmonia amb Déu en obres i en paraules, llavors, per més instruïts que puguin ser, estan 

exposats a errar en la seva manera d'entendre les Escriptures i no és segur confiar en les seves 

explicacions. Els que van a les Escriptures per trobar contradiccions no tenen discerniment 

espiritual. Amb visió distorsionada, trobaran molts motius per dubtar i no creure en coses que són 

realment clares i senzilles "( CC 95).realment clares i senzilles "( CC 95).realment clares i senzilles "( CC 95).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. Per què les actituds cap a la Bíblia que analitzem aquesta setmana 1. Per què les actituds cap a la Bíblia que analitzem aquesta setmana 

són essencials per a una comprensió adequada de les Escriptures? Quines altres 

actituds cap a la Bíblia creus que són bàsiques per a entendre-la millor?

2. Per què no és d'estranyar de trobar coses a la 2. Per què no és d'estranyar de trobar coses a la 

Bíblia que són difícils d'explicar i entendre? De fet, quantes coses d'ell mateix món 

natural de vegades són difícils d'entendre? Fins al dia d'avui, per exemple, l'aigua 

(l'aigua!) Està plena de misteris.

3. Com adventistes, com podem respondre la pregunta de Lu-3. Com adventistes, com podem respondre la pregunta de Lu-

ques 23:43, on (segons la majoria de les traduccions) Jesús li diu a el lladre que aquest 

dia estarà al cel amb Jesús? Com respondre en forma honesta? Com poden, per 

exemple, passatges com Juan 20:17, Eclesiastès 9: 5 i 1 Corintis 15:16 a l'20 ajudar-nos 

a entendre aquest tema?


