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de dissabte

Llegeix per a l'estudi d'aquesta setmana:
Text de memòria: «Però en aquests darrers dies ens ha parlat pel seu Fill, a qui va nomenar hereu de
totes les coses i per mitjà del qual també va fer l'univers. El Fill és la resplendor de la glòria de Déu i la
representació exacta del seu ésser” ( Hebreus 1:2 , 3 , NVI) .
Just després de pecar Adam i Eva, Déu els va prometre una "llavor", un Fill que els alliberaria de l'enemic,
recuperaria l'herència que s'havia perdut i compliria el propòsit per al qual havien estat creats ( Gènesi
3:15 ). . Aquest Fill els representaria i els redimiria prenent el seu lloc i, finalment, destruint la serp.
“Quan Adam i Eva van escoltar per primera vegada la promesa, van buscar que es compleixi ràpidament.
Van donar la benvinguda amb alegria al seu fill primogènit, amb l'esperança que ell fos el Lliurador. Però el
compliment de la promesa es va retardar". — Ellen G. White, The Desire of Ages , pàg. 31 . La promesa es va
confirmar més tard a Abraham. Déu li va jurar que tindria una “llavor”, un Fill a través del qual totes les
nacions de la terra serien beneïdes ( Gènesi 22:16-18 , Gàlates 3:16 ) . I Déu va fer el mateix amb David. Va
prometre a David que el seu descendent seria instal·lat per Déu com el seu propi Fill i s'establiria com un
governant just sobre tots els reis de la terra ( 2 Sam. 7:12-14 , Salm 89:27-29 ).. El que probablement ni
Adam i Eva, ni Abraham ni David no van imaginar mai, però, és que el seu Fill Redemptor seria Déu mateix.
Estudieu la lliçó d'aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte 15 de gener.
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En Aquests Darrers Dies
El primer paràgraf d'Hebreus revela que Pau creia que vivia "els últims dies". L'Escriptura utilitza dues
expressions sobre el futur que tenen significats diferents. Els profetes van utilitzar l'expressió "últims dies" o
"últims dies" per parlar del futur en general ( Deut. 4:30 , 31 ; Jer. 23:20 ) . El profeta Daniel va utilitzar una
segona expressió, "el temps de la fi", per parlar més específicament dels últims dies de la història de la
terra ( Dan. 8:17 , Dan. 12:4 ) .

Llegeix Nombres 24:14-19 i Isaïes 2:2 , 3 . Què va prometre Déu que faria pel seu poble en els
"darrers dies"?
Diversos profetes de l'Antic Testament van anunciar que en els "darrers dies" Déu aixecaria un rei que
destruiria els enemics del seu poble ( Núm. 24:14-19 ) i que atrauria les nacions a Israel ( Is. 2:2 , 3 ) . Pau
diu que aquestes promeses es van complir en Jesús. Va vèncer Satanàs i, mitjançant la proclamació de
l'Evangeli, està atraient totes les nacions cap a si mateix ( Col. 2:15 , Joan 12:32 ) . En aquest sentit, doncs,
“els últims dies” han començat perquè Jesús ha complert les promeses de Déu.
Els nostres pares espirituals van morir en la fe. Van veure i saludar les promeses des de "lluny", però no les
van rebre. Nosaltres, en canvi, hem vist la seva realització en Jesús.
Pensem un moment en les promeses de Déu i en Jesús. El Pare va prometre que ressuscitaria els seus
fills ( 1 Tes. 4:15 , 16 ) . La meravellosa notícia és que va iniciar la resurrecció dels seus fills amb la
resurrecció de Jesús ( 1 Cor. 15:20 , Matt. 27:51-53 ) . El Pare també va prometre una nova creació ( Is.
65:17 ) . Ha començat a complir aquesta promesa creant una nova vida espiritual en nosaltres ( 2 Cor.
5:17 , Gàlates 6:15 ) . Va prometre que establiria el seu regne final ( Dan. 2:44 ). Va inaugurar aquest regne
alliberant-nos del poder de Satanàs i instal·lant Jesús com el nostre governant ( Mt. 12:28-30 , Lluc 10:1820 ) . Això és només el començament, però. El que el Pare va començar a fer en la primera vinguda de Jesús,
ho portarà a terme a la segona.
Mireu totes les promeses que Déu va complir en el passat. Com ens ha d'ajudar això a confiar
en Ell per les promeses encara no complertes?
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Déu ens ha parlat pel seu Fill
Llegeix Hebreus 1:1-4 . Quina és la idea central d'aquests versos?
En l'original grec, Hebreus 1:1-4 és només una frase, i s'ha argumentat que és la més bella de tot el Nou
Testament des del punt de vista del seu art retòric. La seva afirmació principal és que Déu ens ha parlat a
través del seu Fill, Jesús.
Per als jueus del segle I dC, feia molt de temps que no s'escoltava la paraula de Déu. L'última revelació que
es va expressar a la Paraula Escrita de Déu havia arribat a través del profeta Malàquies i dels ministeris
d'Esdras i Nehemies quatre segles abans. Però ara, a través de Jesús, Déu els tornava a parlar.
La revelació de Déu a través de Jesús, però, va ser superior a la revelació que Déu havia fet a través dels
profetes perquè Jesús és un mitjà més gran de revelació. Ell és Déu mateix, que va crear el cel i la terra i
governa l'univers. Per a Pau, la deïtat de Crist mai està en qüestió. És tot menys assumit.
A més, per a Pau, l'Antic Testament era la Paraula de Déu. El mateix Déu que va parlar en el passat continua
parlant en el present. L'Antic Testament comunicava un veritable coneixement de la voluntat de Déu.
Tanmateix, només va ser possible entendre el seu significat més complet quan el Fill va arribar a la terra.
En la ment de l'autor, la revelació del Pare en el Fill va proporcionar la clau per entendre la veritable
amplitud de l'Antic Testament, de la mateixa manera que la imatge de la caixa d'un trencaclosques
proporciona la clau per trobar el lloc correcte per a cadascuna de les seves peces. Jesús va treure a la llum
gran part de l'Antic Testament.
Mentrestant, Jesús va arribar a ser el nostre representant i el nostre Salvador. Ell ocuparia el nostre lloc en
la lluita i derrotaria la serp. De la mateixa manera, en Hebreus, Jesús és el "pioner" o "capità" i el "precursor"
dels creients ( Heb. 2:10 , Heb. 6:20 ) . Ell lluita per nosaltres i ens representa. Això també vol dir que allò

que Déu va fer per Jesús, el nostre Representant, el Pare també ho vol fer per nosaltres. Ell que va exaltar
Jesús a la seva dreta també vol que seguem amb Jesús al seu tron ( Apocalipsis 3:21 ) . El missatge de Déu
per a nosaltres en Jesús inclou no només el que Jesús va dir, sinó també el que el Pare va fer per Ell i amb Ell,
tot per al nostre benefici temporal i etern.
Penseu en què vol dir que Jesús —Déu— va venir a aquesta terra. Per què aquesta veritat ens
hauria de portar tanta esperança?
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Ell és la resplendor de la glòria de Déu
Llegeix Hebreus 1:2-4 . Quines són algunes de les coses que aquest passatge ens ensenya sobre
Jesús?
En aquesta secció, ens centrarem en la part que diu: "És la resplendor de la glòria de Déu i l'empremta
exacta de la seva naturalesa" ( Heb. 1:3, ESV ) .

Llegiu Èxode 24:16 , 17 ; Salm 4:6 ; Salm 36:9 ; i Salm 89:15 . Com ens ajuden aquests textos a
entendre quina és la glòria de Déu?
A l'Antic Testament, la glòria de Déu es refereix a la seva presència visible entre el seu poble ( Èxode
16:7 ; Èxode 24:16 , 17 ; Lev. 9:23 ; Núm. 14:10 ) . Aquesta presència sovint s'associa amb llum o resplendor.
L'Escriptura ens informa que Jesús és la llum que va venir a aquest món per revelar la glòria de Déu ( Heb.
1:3 ; Joan 1:6-9 , 14-18 ; 2 Cor. 4:6 ) . Penseu, per exemple, en com va aparèixer Jesús en la
transfiguració. “I es va transfigurar davant d'ells. El seu rostre lluïa com el sol, i els seus vestits es van fer
blancs com la llum” ( Mt. 17:2, NKJV ) .
De la mateixa manera que el sol no es pot percebre sinó per la resplendor de la seva llum, Déu és conegut a
través de Jesús. Des de la nostra perspectiva, els dos són un. Com que la glòria de Déu és la llum mateixa, no
hi ha diferència, en l'ésser i el caràcter reals, entre Déu i Jesús, de la mateixa manera que no hi ha diferència
entre la llum i la seva resplendor.
Hebreus també diu que Jesús és la "representació exacta" de la substància del Pare ( Heb. 1:3, NASB ) . El
punt de la metàfora és que hi ha una correspondència perfecta en l'ésser —o l'essència— entre el Pare i el
Fill. Tingueu en compte que els éssers humans porten la imatge de Déu però no la seva essència ( Gènesi
1:26 ) . El Fill, però, comparteix la mateixa essència amb el Pare. No és d'estranyar que Jesús digués: "Qui
m'ha vist, ha vist el Pare" ( Joan 14:9, NKJV ) .
Per què és una notícia tan gran que Jesús ens revela el caràcter i la glòria del Pare? Què ens
diu Jesús sobre com és el Pare?
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A través de qui va fer l'univers
Hebreus afirma que Déu va crear el món "a través de" o "per" Jesús i que Jesús sosté el món amb la seva
poderosa paraula.

Llegiu Isaïes 44:24 , Isaïes 45:18 i Nehemies 9:6 . Com que a l'Antic Testament el Senyor va
afirmar que Ell va crear el món "sol" i que Ell és "l'únic Déu", com podem conciliar aquesta

afirmació amb les afirmacions del Nou Testament que Déu va crear l'univers "a través de"
Jesús ( Heb. . 1:2 , 3 ) ?
Alguns pensen que Jesús va ser només l'instrument a través del qual Déu va crear. Això no és possible.
Primer, per a Pau, Jesús és el Senyor que va crear el món; No era un ajudant. Hebreus 1:10 diu que Jesús és
el Senyor que va crear la terra i els cels, i Pau també li aplica el que diu el Salm 102:25-27 sobre el Senyor
(Jahvè) com a Creador. En segon lloc, Hebreus 2:10 diu que l'univers va ser creat "per" o "a través" del
Pare. (Exactament les mateixes expressions que s'apliquen a Jesús a Hebreus 1:2 .) El Pare va crear i Jesús va
crear ( Heb. 1:2 , 10 ; Heb. 2:10 ). Hi ha un acord perfecte entre Pare i Fill en propòsit i activitat. Això forma
part del misteri de la Trinitat. Jesús va crear i Déu va crear, però només hi ha un Creador, Déu, la qual cosa
implica que Jesús és Déu.
Mentrestant, Hebreus 4:13 mostra que Jesús també és jutge. La seva autoritat per governar i jutjar deriva
del fet que Déu va crear totes les coses i sosté l'univers ( Is. 44:24-28 ) .
Hebreus 1:3 i Colossencs 1:17 afirmen que Jesús també sosté l'univers. Aquesta acció de sosteniment
probablement inclou la idea d'orientació o governança. La paraula grega pheron (sostenint, portant) s'utilitza
per descriure el vent que condueix una barca ( Fets 27:15 , 17 ) o Déu guiant els profetes ( 2 Ped. 1:21 ) .
Així, en un sentit real, Jesús no només ens va crear, sinó que també ens sosté. Cada respiració, cada batec
del cor, cada moment de la nostra existència es troba en Ell, Jesús, el fonament de tota l'existència creada.
Consulta Fets 17:28 . Què ens diu sobre Jesús i el seu poder? Aleshores, penseu en les
implicacions d'aquest mateix Jesús morint a la creu pels nostres pecats. Què ens ensenya
aquesta veritat sobre el caràcter d'abnegació del nostre Senyor?
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Avui t'he engendrat
Hebreus 1:5 informa de les següents paraules del Pare a Jesús: "Tu ets el meu Fill, avui t'he
engendrat" (NKJV) . Què vol dir que Jesús va ser “engendrat”, i quan va passar això? Això no demostra que
Jesús va ser creat d'alguna manera per Déu en algun moment del passat, com molts creuen?

Llegiu Hebreus 1:5 ; 2 Samuel 7:12-14 ; Salm 2:7 ; i Lluc 1:31 , 32 . Quina promesa a David va
aplicar Pau a Hebreus a Jesús?
Jesús va ser engendrat en el sentit que va ser instal·lat, o "adoptat", per Déu com el governant promès , el
fill de David. El concepte de l'adopció divina del governant era comú al món grecoromà i a l'est. Va donar al
governant legitimitat i poder sobre la terra.
Tanmateix, Déu va prometre a David que el seu Fill seria el veritable governant legítim de les nacions. Ell
"adoptaria" el fill de David com el seu propi Fill. Mitjançant aquest procés, el rei davídic es convertiria en el
protegit de Déu i el seu hereu. El pacte es compleix en Jesús com el Fill de David. Déu derrotaria els seus
enemics i li donaria les nacions com a herència ( Sl 89:27 ; Sal 2:7 , 8 ) .
Com podem llegir a Romans 1:3 , 4 i Fets 13:32 , 33 , Jesús es va revelar públicament com el Fill de Déu. El
baptisme i la transfiguració de Jesús van ser moments en què Déu va identificar i anunciar Jesús com el seu
Fill ( Mt. 3:17 , Mt. 17:5 ) .
No obstant això, segons el Nou Testament, Jesús es va convertir en el "Fill de Déu amb poder" quan va
ressuscitar i es va asseure a la dreta de Déu. Va ser en aquell moment que Déu va complir la seva promesa a
David que el seu fill seria adoptat com el propi Fill de Déu i el seu tron sobre les nacions seria establert per
sempre ( 2 Sam. 7:12-14 ) .

Per tant, Cèsar (símbol de Roma) no era el legítim "fill de déu", governant de les nacions. En canvi, Jesucrist
ho era. El “engendrament” de Jesús es refereix al començament del domini de Jesús sobre les nacions, i no al
començament de la seva existència, perquè Jesús sempre havia existit. Mai hi va haver un temps en què
Jesús no existís, perquè és Déu.
De fet, Hebreus 7:3 diu que Jesús no té "inici dels dies ni fi de la vida" (cf. Hebreus 13:8 ) perquè és
etern. Així, la idea de Jesús com el “fill únic” de Déu no tracta de la naturalesa de Crist com a deïtat sinó del
seu paper en el pla de salvació. A través de l'encarnació, Crist va complir totes les promeses de l'aliança.

divendres

↥

14 de gener

Pensament addicional : La vinguda de Jesús a aquesta terra com a Fill de Déu va complir diverses
funcions alhora. En primer lloc, com a Fill Diví de Déu, Jesús va venir a revelar-nos el Pare. A través de les
seves accions i paraules, Jesús ens va mostrar com és realment el Pare i per què podíem confiar en Ell i obeirlo.
Jesús també va venir com el Fill promès de David, Abraham i Adam, a través dels quals Déu havia promès
que derrotaria l'enemic i governaria el món. Així, Jesús va arribar a ocupar el lloc d'Adam al capdavant de la
humanitat i complir el propòsit original que Déu tenia per a ells ( Gènesi 1:26-28 , Ps. 8:3-8 ) . Jesús va
arribar a ser el governant just que Déu sempre va voler que tingués aquest món.
“La paraula que va ser dita a Jesús al Jordà: 'Aquest és el meu Fill estimat, en qui m'he complagut', abraça
la humanitat. Déu va parlar a Jesús com el nostre representant. Amb tots els nostres pecats i debilitats, no
se'ns deixa de banda com a sense valor. "Ens ha fet acceptats en l'Amat". Efesis 1:6 . La glòria que va
descansar sobre Crist és una penya de l'amor de Déu per nosaltres. … La llum que va caure des dels portals
oberts sobre el cap del nostre Salvador caurà sobre nosaltres mentre preguem per demanar ajuda per resistir
la temptació. La veu que parlava a Jesús diu a tota ànima creient: Aquest és el meu fill estimat, en qui estic
complagut” — Ellen G. White, The Desire of Ages , pàg. 113 .

Preguntes de discussió:
1. Hem après que una millor comprensió de les paraules i les accions de Jesús ens ajuda a
entendre millor Déu, el Pare. De quina manera pràctica hauria d'enriquir la vostra relació
amb Déu, el Pare, una millor comprensió de Jesús?
2. Hem après que la manera com Déu va parlar i tractar Jesús és la manera com Ell vol
parlar-nos i tractar-nos. Què ens hauria de dir això sobre com hem de tractar els altres?
3. Estigueu en la importància de la deïtat eterna de Crist. Què es perd si creiem que Jesús va
ser d'alguna manera, d'alguna manera, un ésser creat, com nosaltres, però qui va anar a la
creu? Contrasteu aquest pensament amb la realitat que Crist era Déu etern, i ell mateix va
anar a la creu. Quina és la gran diferència entre les dues idees?
4. A classe, parleu de donar glòria a Déu. Llegeix Apocalipsi 14:7 . Com és donar glòria a Déu
part de la veritat present i dels missatges dels tres àngels?

