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El missatge dels hebreus

Tarda

de dissabte

Llegeix per a l'estudi d'aquesta setmana:
Text de memòria: "Aquest és el punt principal de les coses que estem dient: tenim un gran sacerdot
com aquest, que està assegut a la dreta del tron de la Majestat als cels" ( Hebreus 8:1, NKJV ) .
Un document jueu escrit unes dècades després d'Hebreus, cap a l'any 100 dC, conté una pregària: «Tot això
ho he dit davant teu, Senyor, perquè has dit que per nosaltres vas crear aquest món. … I ara, Senyor, vet
aquí, aquestes nacions, que no tenen fama de no res, ens dominen i ens devoren. Però nosaltres, el teu
poble, a qui has anomenat el teu primogènit, únic, zelós per tu i molt estimats, hem estat lliurats a les seves
mans”. — James H. Charlesworth, ed., The Old Testament Pseudepigrapha, vol. 1, [Nova York: Hendrickson
Publishers, 1983], pàg. 536.
Els lectors d'Hebreus probablement van sentir alguna cosa semblant. Si eren fills de Déu, per què passaven
tant de patiment?
Així, Pau va escriure Hebreus per enfortir la fe dels creients enmig de les seves proves. Els va recordar (i a
nosaltres) que les promeses de Déu es compliran a través de Jesús, que està assegut a la dreta del Pare, i que
aviat ens portarà a casa. Mentrestant, Jesús ens fa la mediació de les benediccions del Pare. Per tant, hem de
mantenir la nostra fe fins al final.
Estudieu la lliçó d'aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte 8 de gener.
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Jesús és el nostre Rei
El punt principal dels Hebreus és que Jesús és el Governant, que està assegut a la dreta del Pare ( Heb.
8:1 ) . Com a Déu, Jesús sempre ha estat el governant de l'univers. Però quan Adam i Eva van pecar, Satanàs
es va convertir en el governant d'aquest món ( Joan 12:31 , Joan 14:30 , Joan 16:11 ) . Jesús, però, va venir i
va derrotar Satanàs a la creu, recuperant el dret de governar aquells que l'accepten com el seu
Salvador ( Col. 2:13-15 ) .

Els dos primers capítols d'Hebreus se centren especialment en la inauguració de Jesús com a Rei.

Llegeix Hebreus 1:5-14 . Què està passant aquí?
Aquests versos estan organitzats en tres seccions. Cada secció introdueix un aspecte de la cerimònia
d'entronització del Fill. Primer, Déu instal·la Jesús com el Fill reial ( Heb. 1:5 ) . En segon lloc, Déu presenta
el Fill a la cort celestial, que l'adoren ( Heb. 1:6 , 8 ) mentre que el Pare proclama la creació eterna i el
govern del Fill ( Heb. 1:8-12 ) . En tercer lloc, Déu entronitza el Fill, l'aportació real de poder sobre la
terra ( Heb. 1:13 , 14 ) .
Una de les creences més importants del Nou Testament és que en Jesús Déu va complir les seves promeses a
David (vegeu 2 Sam. 7:8-16 i Lluc 1:30-33 ) . Jesús va néixer de la línia de David a la ciutat de David ( Mt.
1:1-16 ; Lluc 2:10 , 11 ) . Durant el seu ministeri, la gent sovint l'anomenava "fill de David". Va ser executat
sota l'acusació que afirmava ser "el rei dels jueus" ( Mt. 27:37, NKJV ) . Pere i Pau van predicar que Jesús
havia ressuscitat de la mort en compliment de les promeses fetes a David ( Fets 2:22-36 , Fets 13:22-37 ). I
Joan va identificar Jesús com "el lleó de la tribu de Judà" ( Apocalipsi 5:5 ) .
Els hebreus, per descomptat, coincideixen. Déu ha complert les seves promeses a David en Jesús: Déu li va
donar un gran "nom" ( Heb. 1:4 ) , el va instal·lar com el seu propi Fill ( Heb. 1:5 ) , el va afirmar per sempre
com a Creador i Senyor ( Heb. 1:4 ) . 1:8-12 ) , i el va asseure a la seva "dreta" ( Heb. 1:13 , 14 ) . A més,
segons Hebreus 4, Jesús condueix la gent al descans de Déu i ens recorda que Jesús és el constructor de la
casa de Déu ( Heb. 3:3 , 4 ) .
Jesús, doncs, és el governant legítim d'aquesta terra compromès en una guerra amb Satanàs, l'usurpador,
per la nostra lleialtat.
Com podem reconfortar, sobretot enmig de les proves, saber que Jesús és el governant de
l'univers?
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Jesús és el nostre mediador
Un concepte interessant de la teologia de l'Antic Testament és que el rei davídic promès representaria la
nació davant Déu.

Compareu Èxode 4:22 , 23 amb 2 Samuel 7:12-14 ; Deuteronomi 12:8-10 amb 2 Samuel 7:911 ; i Deuteronomi 12:13 , 14 amb el Salm 132:1-5 , 11-14 . Quines promeses a Israel es complirien
mitjançant el promès rei davídic?
Israel era fill de Déu, i Déu els donaria un lloc on descansessin dels seus enemics. Déu també escolliria un
lloc entre ells on habitaria el seu nom. Aquestes promeses per a Israel es complirien ara a través del promès
rei davídic. Seria adoptat com a fill de Déu, Déu li donaria descans dels seus enemics i construiria un temple
per a Déu a Sió on habitaria el nom de Déu. Això vol dir que Déu compliria les seves promeses a Israel
mitjançant el promès rei davídic. El rei davídic representaria Israel davant Déu.
La inserció d'un representant en la relació entre Déu i Israel va fer possible la perpetuació de la seva relació
d'aliança. El pacte mosaic requeria la fidelitat de tot Israel per rebre la protecció i les benediccions de
Déu (vegeu Jos. 7:1-13 ) . El pacte davídic, però, va assegurar les benediccions del pacte de Déu sobre Israel
mitjançant la fidelitat d'una persona, el rei davídic.
Malauradament, la majoria dels reis davídics no van ser fidels, i Déu no va poder beneir Israel com ell
volia. L'Antic Testament està ple de relats de la infidelitat de molts d'aquests reis.

La bona notícia és que Déu va enviar el seu Fill per néixer com el Fill de David, i ha estat perfectament
fidel. Per tant, Déu és capaç de complir en Ell totes les promeses que va fer al seu poble. Quan Déu beneeix
el rei, tot el seu poble participa dels beneficis. Per això Jesús és el Mediador de la benedicció de Déu per a
nosaltres. Ell és el Mediador perquè és el canal a través del qual flueix la benedicció de Déu. La nostra última
esperança de salvació es troba només en Jesús i el que Ell ha fet per nosaltres.
Penseu en quantes vegades heu estat infidels al vostre final de l'aliança. Què ens ensenya això
sobre com hem de confiar únicament en Jesús per a la salvació?
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Jesús és el nostre campió
Compareu 1 Samuel 8:19 , 20 i Hebreus 2:14-16 . Què buscaven els israelites en un rei, i com es
van complir aquests desitjos en Jesús?
Els israelites volien que un rei fos el seu jutge i el seu líder en la batalla perquè van oblidar que Déu era el
seu rei. La restauració completa del domini de Déu sobre el seu poble va venir amb Jesús. Com a Rei, Jesús
ens guia en la batalla contra l'enemic.
Hebreus 2:14-16 descriu Jesús com el defensor dels éssers humans febles. Crist s'enfronta i derrota el diable
en un combat en solitari i ens allibera de l'esclavitud. Aquesta descripció ens recorda la batalla entre David i
Goliat. Després de ser ungit com a rei (1 Samuel 16), David va salvar els seus germans de l'esclavitud
derrotant Goliat. Els termes de l'enfrontament determinaven que el guanyador del combat esclavitzaria la
gent de l'altra part ( 1 Sam. 17:8-10 ) . Així, David va actuar com a campió d'Israel. Els va representar.

Llegiu Isaïes 42:13 i Isaïes 59:15-20 . Com es descriu Jahvè en aquests passatges?
Hebreus 2:14-16 al·ludeix a la idea que Déu salvaria Israel en un combat en solitari. Fixeu-vos en aquest
passatge d'Isaïes: «Perquè així diu el Senyor: Fins i tot els captius dels poderosos seran pres, i la presa del tirà
serà rescatada, perquè jo lluitaré amb els qui contenen amb vosaltres, i salvaré els vostres fills. '” ( Isa. 49:25
, ESV ) .
Com a cristians sovint pensem que estem involucrats en un combat en solitari amb Satanàs. Quan
llegim Efesis 6:10-18 , veiem que sí, estem en combat amb el dimoni. Però Déu és el nostre campió, i va
davant nostre a la batalla. Formem part del seu exèrcit; per això hem d'utilitzar la seva armadura. A més, no
lluitem sols. El "tu" a Efesis 6 és plural. Nosaltres com a església agafem l'armadura i lluitem junts darrere del
nostre campió, que és Déu mateix.
Què vol dir posar-se l'armadura de Déu? És a dir, en les nostres lluites diàries amb nosaltres
mateixos, la temptació, etc., com podem aprofitar el poder que ens permet, mitjançant la força
de Déu, ser fidels?

dimecres

↥

5 de gener

Jesús és el nostre gran sacerdot
Hebreus 5-7 introdueix una segona funció de Jesús. Ell és el nostre gran sacerdot. L'autor explica que això
compleix una promesa que Déu havia fet al promès rei davídic, que seria «sacerdot per sempre segons l'ordre
de Melquisedec» ( Sl 110:4 , tal com es cita a Heb. 5:5 , 6 ). NKJV) .

Llegeix Levític 1:1-9 , Levític 10:8-11 , Malàquies 2:7 , Nombres 6:22-26 i Hebreus 5:1-4 . Quines
funcions complia el sacerdot?
Els sacerdots eren designats en nom dels éssers humans per representar-los i mediar la seva relació amb
Déu i les coses que li pertanyen. El sacerdot era un mediador. Això era cert per a qualsevol sistema de
sacerdoci, ja fos jueu, grec, romà o qualsevol altre. El sacerdot fa possible que ens relacionem amb Déu, i
tot el que fa el sacerdot té la finalitat de facilitar la relació entre nosaltres i Déu.
El sacerdot ofereix sacrificis en nom dels éssers humans. El poble no pot portar aquests sacrificis a Déu en
persona. El sacerdot sap com podem oferir un sacrifici "acceptable" perquè els nostres dons siguin
acceptables per Déu o que puguin proporcionar neteja i perdó.
Els sacerdots també ensenyaven la llei de Déu al poble. Eren experts en els manaments de Déu i
s'encarregaven d'explicar-los i aplicar-los.
Finalment, els sacerdots també tenien la responsabilitat de beneir en nom de Jahvè. A través d'ells, Déu va
mediar la seva bona voluntat i el seu propòsit benèfic per al poble.
Tanmateix, a 1 Pere 2:9 veiem una altra cosa. Nosaltres, els creients en Jesús, ens diuen "sacerdoci
reial". Aquest paper implica privilegis increïbles. Els sacerdots podien apropar-se a Déu al santuari. Avui ens
podem apropar a Déu mitjançant l'oració amb confiança ( Heb. 4:14-16 ; Heb. 10:19-23 ) . També hi ha
responsabilitats importants. Hem de col·laborar amb Déu en la seva obra de salvar el món. Ell vol que
ensenyem i expliquem les lleis i els preceptes de Déu als altres. També vol que oferim sacrificis de lloança i
bones obres, que li agraden. Quin privilegi i quina responsabilitat!
Quina diferència hauria de fer a les nostres vides que som realment “un sacerdoci reial”? Com
ha d'incidir aquesta veritat en la nostra manera de viure?
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Jesús media una aliança millor
Hebreus 8-10 se centra en l'obra de Jesús com a Mediador d'una nova aliança. El problema amb l'antiga
aliança era simplement que només era una presagi de les coses bones que vindrien. Les seves institucions van
ser dissenyades per prefigurar, per il·lustrar, el treball que Jesús faria en el futur. Així, els sacerdots
prefiguraven Jesús, però eren mortals i pecadors. No podien proporcionar la perfecció que Jesús va fer. I van
ministrar en un santuari que era una "còpia i ombra" ( Heb. 8:5, NKJV ) del santuari celestial.
Jesús ministra al veritable santuari i ens proporciona accés a Déu. Els sacrificis d'animals prefiguraven la
mort de Jesús com un sacrifici en favor nostre, però la seva sang no va poder netejar la consciència. La sang
de Jesús, però, purifica la nostra consciència, i mitjançant Ell, tenint fe en Ell i acceptant la seva obra de
mediació en favor nostre, podem acostar-nos a Déu amb valentia ( Heb. 10:19-22 ) .

Llegeix Hebreus 8:8-12 . Què ens va prometre Déu en el nou pacte?
En nomenar Jesús com el nostre gran sacerdot, el Pare va inaugurar una nova aliança que complirà allò que
l'antiga aliança només podia preveure. El nou pacte ofereix el que només pot fer un sacerdot perfecte, etern
i humà-diví. Aquest Gran Sacerdot no només explica la llei de Déu, sinó que la implanta en els nostres cors.
Aquest sacerdot ofereix un sacrifici que porta perdó. Aquest sacerdot ens neteja i transforma. Ell transforma
els nostres cors de pedra a carn ( Ezequiel 36:26 ) . Ell realment ens crea de nou ( 2 Cor. 5:17 ) . Aquest
sacerdot ens beneeix de la manera més increïble, donant-nos accés a la presència mateixa del Pare mateix.
Déu va dissenyar l'antiga aliança per apuntar cap al futur, l'obra de Jesús. Era bonic pel seu disseny i
finalitat. No obstant això, alguns no van entendre el seu propòsit. No volent deixar els símbols, les ombres i

abraçar les veritats que els símbols apuntaven, van perdre els meravellosos beneficis que els oferia el
ministeri de Jesús.
“Crist va ser el fonament i la vida del temple. Els seus serveis eren propis del sacrifici del Fill de Déu. El
sacerdoci es va establir per representar el caràcter mediador i l'obra de Crist. Tot el pla d'adoració sacrificial
va ser una presagia de la mort del Salvador per redimir el món. No hi hauria eficàcia en aquestes ofrenes
quan es consumís el gran esdeveniment al qual havien apuntat durant segles". — Ellen G. White, The Desire of
Ages , pàg. 165 .
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Pensament addicional : malgrat totes les veritats bones i esperançadores del llibre d'Hebreus, també
hi ha una sèrie d'advertències que arriben al seu clímax als capítols 10-12. Aquestes seccions tenen almenys
dos elements comuns. En primer lloc, tots comparen la generació del desert amb els lectors d'hebreus. En
segon lloc, ens exhorten a tenir fe.
La generació del desert va ser la que va veure l'increïble poder de Déu desfermat en signes i meravelles en
el seu alliberament d'Egipte. També van sentir que Déu parlava, des del mont Sinaí, els Deu Manaments. Van
veure la columna de foc a la nit i el núvol protector durant el dia. Menjaven mannà, pa del cel. També bevien
aigua que brollava de les roques allà on acampaven. Però quan van arribar a la frontera de la Terra Promesa,
no van poder confiar en Déu. Els faltava la fe, que és el nucli del que Déu exigeix. "Sense fe és impossible
agradar- li " ( Heb. 11:6, NKJV ) .
Pau diu que nosaltres, com la generació del desert, també estem a la frontera de la Terra Promesa ( Heb.
10:37-39 ) . No obstant això, els nostres privilegis i responsabilitats són més grans. No vam escoltar Déu
parlar a la muntanya Sinaí, però hem vist a través de les Escriptures una revelació de Déu més gran que la de
la muntanya de Sió: Déu en la carn, Jesucrist ( Heb. 12:18-24 ) . La pregunta és: tindrem fe? L'autor ens
anima a seguir l'exemple d'una gran llista de personatges, que culmina amb el mateix Jesús.

Preguntes de discussió:
1. Hem après que Jesús és el nostre Campió que va davant nostre a la batalla contra el
diable. Com podem lluitar junts, units, com a església darrere del nostre Campió? Quines
són aquestes coses que impedeixen que es produeixi aquesta unitat? Quines són les
maneres en què Satanàs pot debilitar-nos com a església? Com va debilitar Satanàs Israel
en el passat?
2. Com a creients, som una comunitat de sacerdots sota la direcció de Déu. De quina manera
pot la vostra església local oferir millors sacrificis de lloança i bones obres a Déu? Si us
plau, sigueu concret i pràctic.
3. De quina manera s'assembla la nostra situació a la situació de la generació del desert just
abans de creuar a la Terra Promesa? Quines lliçons podem aprendre de les semblances?

