En aquests darrers dies: el missatge
dels hebreus
Va ser a l'església quan la va veure per primera vegada. Estava
fent un encàrrec, absorbit en els seus pensaments, quan la vista el
va colpejar. El quadre tenia una mica menys de dos metres d'alçada
i tres d'amplada, però la noia que hi figurava exercia una estranya
força captivadora sobre el jove. Per què no podia apartar els ulls
d'ella? Què era això? Després de reflexionar, es va adonar que eren
els seus ulls. El quadre només representava la seva cara, i ella
mirava amb atenció alguna cosa. Però què, i per què estava tan
absorta en això? Durant molt de temps després, no es va poder
treure el quadre del cap.
Uns quants anys més tard, el pintor, Arnold Jiménez, li va revelar
alguns dels seus secrets. La pintura va ser feta per atreure els
espectadors als seus ulls, però el veritable secret estava en les
seves pupil·les. Si us mireu bé, descobrireu que reflectien el que
ella estava mirant. Els seus ulls estaven fixats en Jesús a la creu.
El retrat de Jesús a la Carta als hebreus pot exercir sobre
nosaltres una força captivadora semblant. Jesús és descrit, en
primer lloc, com el Sobirà de l'univers, entronitzat a la dreta de
Déu. Innombrables àngels el celebren, l'adoren i el serveixen ( Heb. 1:5-14 , Heb. 12:22-24 ) . Ha guanyat el
dret de governar perquè a través de la seva pròpia mort ha assegurat la destrucció del diable ( Heb. 2:1416 ) . Jesús és també el gran sacerdot exaltat. Sense pecat i perfectament sant, Ell viu per sempre per
ministrar en favor nostre al santuari celestial ( Heb. 7:26-8:5 ). Ha guanyat el dret de fer-ho perquè s'ha ofert
a si mateix com un sacrifici perfecte, d'una vegada per sempre, efectiu per a tothom i per sempre ( Heb.
10:1-14 ) . Jesús també ha mediat una nova aliança entre Déu i el seu poble que es mantindrà per
sempre ( Heb. 8:6-13 ) .
El que captiva els lectors del retrat de Jesús, però, no és simplement el que ha fet Jesús, sinó qui és. Va
néixer d'una dona, com vam ser nosaltres, i ha estat temptat i ridiculitzat, com hem estat nosaltres. Tot i
així, Ell se situa al centre del poder de l'univers. Quan mirem l'escena celestial, amb els seus éssers celestes
diversos i fantàstics, els nostres ulls se senten atrets per Aquell que hi ha al centre de tot, que,
sorprenentment, s'assembla a nosaltres perquè s'havia convertit en un de nosaltres. Jesús, el nostre germà,
és allà, al cel, representant-nos, malgrat la vergonya del nostre pecat i caiguda.
En la persona de Jesús, s'entrecreuen tres dimensions de la història de la redempció. El primer és la
dimensió local, personal. Per als lectors cansats dels retrets i les dificultats de la vida cristiana ( Heb. 10:3234 ) , Jesús és l'autor i perfeccionador de la fe. Han de mirar a Aquell que també va patir pels
pecadors ( Heb. 12:1-4 ) . La segona és la dimensió corporativa, nacional. Per al poble de Déu, que està
viatjant cap a la terra promesa de Déu, Jesús és el nou Josuè. Han de seguir el seu exemple (Hebreus 3, 4,
11, 12). La tercera és la dimensió universal. Jesús és el nou Adam, el Fill de l'home en qui es compleixen els
propòsits de Déu per a la humanitat ( Heb. 2:5-10 , Heb. 12:22-28 ).
El retrat de Jesús, que capta l'amplitud, la longitud i l'alçada i la profunditat de l'amor de Déu per
nosaltres, és el nostre tema d'aquest trimestre. I de la mateixa manera que la imatge de Jesús als ulls del
quadre captava la mirada del jove, que la imatge de Jesús representada als hebreus capti no només la nostra
mirada, sinó el nostre amor i admiració per, sí, Jesús, el nostre germà del cel.
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La carta als hebreus i a nosaltres

Tarda

de dissabte

Llegeix per a l'estudi d'aquesta setmana:
Text de memòria: «Perquè necessites perseverància, perquè després d'haver fet la voluntat de Déu,
rebeu la promesa» ( Hebreus 10:36, NKJV ) .
T'has imaginat mai com seria escoltar Jesús, o un dels apòstols, predicar? Tenim fragments escrits i resums
d'alguns dels seus sermons, però aquests només proporcionen una idea limitada de com va ser escoltarlos. Déu, però, va conservar a les Escriptures almenys un sermó complet per a nosaltres: la carta de Pau als
hebreus.
Pau, l'autor d'Hebreus, es va referir a la seva pròpia obra com una «paraula d'exhortació» ( Heb. 13:22 ) .
Aquesta expressió s'utilitzava per identificar el sermó, tant a la sinagoga ( Actes 13:15 ) com al culte
cristià ( 1 Tim. 4:13 ) . Per tant, s'ha argumentat que Hebreus és el primer "sermó cristià complet" que tenim.
Hebreus s'adreçava als creients que van acceptar Jesús però després van experimentar dificultats. Alguns van
ser públicament avergonyits i perseguits ( Heb. 10:32-34 ) . Altres es van enfrontar a problemes
financers ( Heb. 13:5 , 6 ). Molts estaven cansats i havien començat a qüestionar la seva fe ( Heb.
3:12 , 13 ) . Algú de nosaltres es pot relacionar avui?
L'apòstol en un sermó commovedor, però, els va desafiar (i, per extensió, a nosaltres) a perseverar en la fe
en Jesús i a fixar els seus ulls en Jesús, ara al santuari celestial.
Estudieu la lliçó d'aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte 1 de gener.
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↥

Un començament gloriós

26 de desembre

Per entendre el sermó i aplicar-ne el missatge a nosaltres mateixos, hem d'entendre la història de la
congregació i la seva situació quan van rebre la carta de l'apòstol.

Llegeix Hebreus 2:3 , 4 . Quina va ser l'experiència de l'audiència dels hebreus quan es van
convertir per primera vegada?
Aquest passatge implica que l'audiència dels hebreus no havia sentit predicar el mateix Jesús; en canvi,
havien rebut l'evangeli d'altres evangelistes que els havien anunciat la notícia de la "salvació".
Pau també diu que els evangelistes els havien "confirmat" el missatge i que Déu mateix havia donat
"testimoni amb signes i meravelles" (NKJV) . Això vol dir que Déu havia proporcionat una confirmació
vivencial de l'evangeli mitjançant signes i altres accions poderoses, entre elles la distribució dels "dons de
l'Esperit Sant" (NKJV) . El Nou Testament relata que signes com ara curacions miraculoses, exorcismes i
l'efusió de dons espirituals sovint acompanyaven la predicació de l'evangeli en llocs nous.
Als inicis de l'església cristiana, Déu va vessar el seu Esperit sobre els apòstols de Jerusalem perquè
poguessin anunciar l'evangeli en llengües desconegudes per ells i poder fer miracles (Fets 2, 3). Felip va fer
meravelles semblants a Samaria (Fets 8), Pere a Jope i Cesarea (Fets 9, 10) i Pau al llarg del seu ministeri a
Àsia Menor i Europa (Fets 13-28). Aquestes accions poderoses van ser evidències experimentals que van
confirmar el missatge de "salvació": l'establiment del regne de Déu i la salvació de la condemna i la llibertat
dels poders del mal ( Heb. 12:25-29 ) .
L'Esperit va donar als primers creients cristians la convicció que els seus pecats havien estat perdonats; per
tant, no tenien por del judici i, com a resultat, les seves oracions eren audaces i confiades, i la seva
experiència religiosa era alegre ( Fets 2:37-47 ) . L'Esperit també va lliurar aquells que estaven esclaus dels
poders del mal, la qual cosa era una prova convincent de la superioritat del poder de Déu sobre les forces del
mal i va revelar que el regne de Déu s'havia establert a les seves vides.
Quina és la història de la teva conversió? De quina manera has estat confirmat en la teva fe i
creença en Jesucrist com el teu Salvador i Senyor? Per què és bo de vegades recordar com Déu
va treballar per primera vegada a la teva vida per portar-te a Ell?
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27 de desembre

Aquesta dificultat
Quan els creients van confessar la seva fe en Crist i es van unir a l'església, van establir un límit que els
distingia de la resta de la societat. Malauradament, això es va convertir en una font de conflicte perquè
implícitament va emetre un judici negatiu sobre la seva comunitat i els seus valors.

Llegeix Hebreus 10:32-34 i Hebreus 13:3 . Quina va ser l'experiència de l'audiència dels hebreus
després de la seva conversió?
És molt probable que els lectors d'Hébreux patissin verbalment i físicament a les mans de les turbes
mogudes pels oponents (p. ex., Actes 16:19-22 , Actes 17:1-9 ) . També van ser empresonats, i és possible que
també van ser colpejats, perquè els funcionaris tenien el poder d'autoritzar el càstig i l'empresonament,
sovint sense seguir les normes judicials adequades, mentre reunien proves (per exemple, Acte 16:22, 23) .

Llegeix Hebreus 11:24-26 i 1 Pere 4:14 , 16 . Com ens ajuden les experiències de Moisès i dels
lectors d'1 Pere a entendre per què els creients cristians van ser perseguits?
"Aguantar el retret de Crist" significava simplement identificar-se amb Crist i suportar la vergonya i l'abús
que aquesta associació implicava. L'animadversió pública contra els cristians va ser el resultat dels seus

distintius compromisos religiosos. Les persones poden ofendre's per pràctiques religioses que no entenen o
per persones l'estil de vida i la moral de les quals poden fer que els altres se sentin culpables o avergonyits. A
mitjans del segle I dC, Tàcit considerava que els cristians eren culpables d'"odi contra la humanitat". — Alfred
J. Church i William J. Brodribb, trad., The Complete Works of Tacitus, (Nova York: The Modern Library, 1942)
Annals 15.44.1. Sigui quina fos la raó exacta d'aquella acusació, certament falsa, molts cristians primers, com
els que Pau havia escrit aquesta carta, patien per la seva fe.
Tothom, cristià o no, pateix. Què vol dir, però, patir per l'amor de Crist? Quant de sofriment
ens enfrontem és per amor de Crist, i quant és provocat per les nostres pròpies eleccions?
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28 de desembre

Malestar
Els lectors d'Hebreus van tenir èxit en mantenir la seva fe i compromís amb Crist, malgrat el rebuig i la
persecució. El conflicte, però, va passar factura a la llarga. Van fer una bona lluita i van sortir victoriosos
però també cansats.

Llegiu Hebreus 2:18 ; Hebreus 3:12 , 13 ; Hebreus 4:15 ; Hebreus 10:25 ; Hebreus 12:3 , 12 , 13 ;
i Hebreus 13:1-9 , 13 . Quins eren alguns dels reptes als quals s'enfrontaven els creients?
Hebreus ens diu que els lectors van continuar experimentant dificultats. Els atacs verbals i probablement
d'altres tipus contra el seu honor van continuar ( Heb. 13:13 ) . Alguns creients encara estaven a la
presó ( Heb. 13:3 ) , cosa que podria haver esgotat l'església econòmicament i psicològicament. Estaven
cansats ( Heb. 12:12 , 13 ) i fàcilment podien "desanimar-se" ( Heb. 12:3, NVI ) .
És habitual entre les persones i les comunitats que després de passar l'emoció de la victòria, les defenses
psicològiques i d'altres tipus es relaxin i es tornin més vulnerables al contraatac dels seus enemics. La força
que una persona o comunitat va mobilitzar per fer front a una amenaça imminent és més difícil de reunir per
segona vegada.

Llegiu 1 Reis 19:1-4 . Què li va passar a Elies?
"Però una reacció com la que sovint segueix una gran fe i un èxit gloriós estava pressionant sobre Elies.
Temia que la reforma iniciada al Carmel no fos duradora; i la depressió se'l va apoderar. Havia estat exaltat al
cim de Pisgah; ara era a la vall. Mentre estava sota la inspiració del Totpoderós, havia suportat la prova més
severa de la fe; però en aquest moment de desànim, amb l'amenaça de Jezabel sonant a les seves orelles, i
Satanàs aparentment encara imposant-se a través del complot d'aquesta dona malvada, va perdre el control
de Déu. Havia estat exaltat per sobre de mesura, i la reacció va ser tremenda. Oblidant Déu, Elies va fugir
una vegada i una altra, fins que es va trobar en un desert trist, sol". — Ellen G. White, Prophets and Kings ,
pàg. 161, 162 .
Pensa en aquells moments en què vas fracassar en la teva vida cristiana i intenta entendre les
circumstàncies i els factors que van contribuir al col·lapse. Què podria haver fet diferent?
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29 de desembre

Premeu Junts
Què va aconsellar l'apòstol als lectors que fessin davant la seva situació? Què podem aprendre dels hebreus
per al nostre propi benefici? Analitzem com Déu va ajudar Elies a recuperar-se del seu desànim.

Llegeix 1 Reis 19:5-18 . Què va fer Déu per restaurar la fe d'Elies, el seu servent?
La història del tracte de Déu amb Elies després del Carmel és fascinant perquè mostra la tendra cura i la
saviesa amb què Déu ministra als qui es troben en dificultats i que lluiten per recuperar la fe. Déu va fer
diverses coses per Elies. Primer, es va ocupar de les seves necessitats físiques. Va donar menjar i el va deixar
descansar. Aleshores, a la cova, el va retreure amablement: "Què fas aquí, Elies?" (NKJV) - i el va ajudar a
obtenir una comprensió més profunda de com treballa i compleix els seus propòsits. Déu no estava en el vent,
el terratrèmol o el foc, sinó amb una veu tranquil·la. Aleshores, Déu va donar a Elies una obra per fer i el va
tranquil·litzar.

Llegeix Hebreus 2:1 , Hebreus 3:12-14 , Hebreus 5:11-6:3 i Hebreus 10:19-25 . Què va suggerir
Pau que haurien de fer els creients?
Al llarg dels Hebreus podem trobar diverses instruccions que l'apòstol va donar als lectors per ajudar-los a
recuperar la seva força i fe originals. Un aspecte que Pau posa èmfasi és tenir cura de les necessitats físiques
dels seus companys de fe. Suggereix que practiquen l'hospitalitat i visitin els que estan a la presó, la qual
cosa implicava cobrir les seves necessitats. L'apòstol exhorta els lectors a ser generosos, recordant que Déu
no els abandonarà ( Heb. 13:1-6 ) . Pau també els va retreure i els va animar. Els va advertir que no
"s'allunyessin" gradualment ( Heb. 2:1, ESV ) i que no tinguessin "un cor dolent d'incredulitat" ( Heb. 3:12 ), i
els va animar a créixer en la seva comprensió de la fe ( Heb. 5:11-6:3 ) . També va remarcar la importància
de l'assistència constant a les reunions de l'església ( Heb. 10:25 ) . En resum, va suggerir que s'agrupessin,
que s'encorin els uns als altres i que estimin l'amor i les bones obres, però també va elevar Jesús i el seu
ministeri al santuari celestial en favor d'ells ( Heb. 8:1 , 2 ; Heb. 12 ). :1-4 ) .
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30 de desembre

Aquests Últims Dies
Llegeix Hebreus 1:2 ; Hebreus 9:26-28 ; Hebreus 10:25 , 36-38 ; i Hebreus 12:25-28 . Quin punt
està subratllant Pau aquí, especialment pel que fa al temps?
Hi ha un element molt important que l'apòstol subratlla que afegeix urgència a la seva exhortació: els
lectors viuen en els mateixos "darrers dies" ( Heb. 1:2 ) i les promeses estan a punt de complir-se ( Heb.
10:36-). 38 ) . És interessant, com veurem, que al llarg del document Pau compara la seva audiència amb la
generació del desert que es trobava just davant la frontera de Canaan, disposada a entrar a la Terra Promesa.
Els recorda: «Per un poc de temps, i el qui ve vindrà i no s'hi demorarà» ( Heb. 10:37, NKJV ) . I aleshores els
anima: «No som dels que retrocedeixen a la perdició, sinó dels que creuen per salvar l'ànima» (Heb. 10:39,
NKJV ) . Aquesta darrera exhortació va recordar als lectors, i a nosaltres, els perills que el poble de Déu ha
experimentat històricament just abans del compliment de les promeses de Déu.
El llibre dels Nombres parla d'això mateix. El registre bíblic diu que dues vegades, just abans d'entrar a la
Terra Promesa, Israel va patir importants derrotes. La primera vegada, registrada a Nombres 13 i 14, ens
parla dels dubtes que diversos líders van escampar per la congregació i van fer fracassar la fe d'Israel. Com a
resultat, la congregació va decidir nomenar un nou líder i tornar a Egipte, just en el moment en què estaven
a punt d'entrar a Canaan.
La segona vegada, els israelites es van enredar amb sensualitat i adoració falsa a Baal Peor (Números 24,
25). Tot i que Balaam no va ser capaç de maleir els israelites, Satanàs va utilitzar les temptacions sexuals per
conduir Israel a una adoració falsa i al pecat, i per portar-los el disgust de Déu.
Pau adverteix als lectors d'Hebreus contra tots dos perills. En primer lloc, els exhorta a mantenir-se
fermament a la confessió de la seva fe i a fixar els seus ulls en Jesús ( Heb. 4:14 , Heb. 10:23 , Heb. 12:1-

4 ) . En segon lloc, els exhorta contra la immoralitat i la cobdícia ( Heb. 13:4-6 ) . Finalment, els exhorta a
observar i obeir els seus líders ( Heb. 13:7 , 17 ) .
Tenint en compte la nostra comprensió de l'estat dels morts, i que tan bon punt tanquem els
ulls davant la mort, el següent que sabem és la Segona Vinguda, per què podem dir que totes
les persones han viscut els "darrers dies"?
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↥

31 de desembre

Pensament addicional : David A. deSilva explica clarament per què els primers cristians van patir
persecució: “Els cristians van adoptar un estil de vida que… hauria estat considerat antisocial i fins i tot
subversiu. La lleialtat als déus, expressada en l'assistència piadosa a sacrificis i similars, era vista com un
símbol de lleialtat a l'estat, les autoritats, els amics i la família. El culte a les deïtats era un símbol de la
dedicació d'un a les relacions que mantenien la societat estable i pròspera. En abstenir-se del primer, els
cristians (com els jueus) eren considerats amb sospita com a potencials infractors de les lleis i [com]
elements subversius dins de l'imperi". — Perseverance in Gratitude (Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing
Company, 2000), pàg. 12.)
“Per als descoratjats hi ha un remei segur: la fe, l'oració, el treball. La fe i l'activitat donaran seguretat i
satisfacció que augmentarà dia a dia. Tens la temptació de deixar pas a sentiments de pressentiment ansiós o
de desànim total? En els dies més foscos, quan les aparences semblen més prohibidores, no tingueu por.
Tingueu fe en Déu. Ell sap la teva necessitat. Té tot el poder. El seu amor i compassió infinits mai es cansen.
No tinguis por que no compleixi la seva promesa. Ell és la veritat eterna. Mai canviarà l'aliança que ha fet
amb els qui l'estimen. I donarà als seus fidels servidors la mesura d'eficiència que les seves necessitats
exigeixen. L'apòstol Pau ha donat testimoni: "Em va dir: La meva gràcia et n'hi ha prou, perquè la meva força
es perfecciona en la debilitat. … Per tant, em complau en les debilitats, en els oprobios, en les necessitats,en
les persecucions, en les angoixes per amor de Crist: perquè quan sóc feble, llavors sóc fort».2 Corintis
12:9 , 10 ”. — Ellen G. White, Prophets and Kings , pàg. 164, 165 .

Preguntes de discussió:
1. És possible ser “diferents” pel nostre compromís cristià i, tanmateix, no ser acusats de
“separació” i menyspreu dels altres? En cas afirmatiu, com?
2. La paraula “exhortació” a la Bíblia pot referir-se a reprovació o ànim. Quina cura hem de
tenir en retreure una persona que està desanimada?
3. Quines similituds trobes entre l'experiència dels lectors d'Hebreus i la de l'església de
Laodicea d' Apocalipsi 3:14-22 ? De quina manera és la nostra experiència d'avui, dos mil
anys després, semblant a la seva, i què podem aprendre de les semblances?

