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Jesús, el nostre germà fidel

Tarda

de dissabte

Llegeix per a l'estudi d'aquesta setmana:
Text de memòria: "En tant que els nens han participat de carn i sang, ell mateix també n'ha participat,
a fi de destruir amb la mort el qui tenia el poder de la mort, que és el diable" ( Hebreus 2:14, NKJV). ) .
Hebreus 1 parla de Jesús com el Fill de Déu, el governant dels àngels, i "la brillantor de la seva glòria i la
imatge expressa de la seva persona" ( Heb. 1:3, NKJV ) . En Hebreus 2, Jesús és el Fill de l'home, que va ser
fet inferior als àngels i que va adoptar la naturalesa humana amb tota la seva fragilitat, fins i tot fins a la
mort ( Heb. 2:7 ) .
A Hebreus 1, Déu diu sobre Jesús: "Tu ets el meu Fill" ( Heb. 1:5, NKJV ) . A Hebreus 2, Jesús es refereix als
nens humans com els seus "germans" ( Heb. 2:12 ) .
En Hebreus 1, el Pare declara la sobirania divina del Fill ( Heb. 1:8-12 ) . En Hebreus 2, el Fill afirma la seva
fidelitat al Pare ( Heb. 2:13 ) .
A Hebreus 1, Jesús és el Senyor, Creador, Sustentador i Sobirà diví. A Hebreus 2, Jesús és el gran sacerdot
humà, misericordiós i fidel.
En resum, la descripció de Jesús com un germà fidel i misericordiós es representa en la descripció del Fill
com la manifestació definitiva del Déu etern i creador ( Heb. 1:1-4 ) .
Estudieu la lliçó d'aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte 22 de gener.
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El Germà com a Redemptor
Llegiu Levític 25:25-27 , 47-49 . Qui podria redimir una persona que havia perdut la seva
propietat o la seva llibertat a causa de la pobresa?

La llei de Moisès estipulava que quan una persona era tan pobre que havia de vendre la seva propietat —o
fins i tot ell mateix— per sobreviure, rebria aquesta propietat o la seva llibertat cada cinquanta anys, l'any
jubilar. L'any jubilar va ser un "gran" any dissabte en què es van perdonar els deutes, es van reclamar les
propietats i es va proclamar la llibertat als captius.
No obstant això, cinquanta anys va ser molt d'esperar. És per això que la Llei de Moisès també estipulava
que el parent més proper podia pagar la part que encara li devia i, així, rescatar el seu parent molt abans.
El familiar més proper també va ser qui va garantir que es fes justícia en el cas d'un assassinat. Va ser el
venjador de la sang que perseguiria l'assassí del seu parent proper i el castigaria ( Núm. 35:9-15 ) .

Llegeix Hebreus 2:14-16 . Com estem descrits Jesús i nosaltres en aquest passatge?
Aquest passatge ens descriu com a esclaus del dimoni, però Jesús com el nostre Redemptor. Quan Adam va
pecar, els éssers humans van caure sota el poder de Satanàs. Com a resultat, no teníem el poder de resistir el
pecat ( Rom. 7:14-24 ) . Pitjor, hi havia una pena de mort que la nostra transgressió requeria, que no podíem
pagar ( Rom. 6:23 ) . Per tant, la nostra situació semblava desesperada.
Jesús, però, va adoptar la nostra naturalesa humana i es va fer de carn i ossos com nosaltres. Es va
convertir en el nostre parent més proper i ens va redimir. No es va avergonyir d'anomenar-nos
«germans» ( Heb. 2:11, ESV ) .
Paradoxalment, en agafar la nostra naturalesa i redimir-nos, Jesús també va revelar la seva naturalesa
divina. A l'Antic Testament, el veritable redemptor d'Israel, el seu parent més proper, és Jahvè (per
exemple, Sal. 19:14 , Isa. 41:14 , Isa. 43:14 , Isa. 44:22 , Jer. 31:11 , Oss. 13:14 ) .
De quines maneres pots aprendre a experimentar més profundament aquesta realitat de com
de prop pot estar Crist amb tu? Per què és tan important tenir aquesta experiència per a la teva
fe?
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No tinc vergonya d'anomenar-los germans
Hebreus diu que Jesús no es va avergonyir d'anomenar-nos els seus germans ( Heb. 2:11 ) . Tot i ser un amb
Déu, Jesús ens va abraçar com a part de la seva família. Aquesta solidaritat contrasta amb la vergonya
pública que van patir els lectors d'Hebreus a les seves comunitats ( Heb. 10:33 ) .

Llegeix Hebreus 11:24-26 . De quina manera les decisions de Moisès exemplifican el que Jesús va
fer per nosaltres?
T'has imaginat què significava per a Moisès ser anomenat "fill de la filla del faraó"? Va ser una figura
poderosa de l'imperi més poderós de l'època. Va rebre la més alta formació civil i militar i es va convertir en
un personatge notable. Esteve diu que Moisès era "poderós en paraules i en fets" ( Fets 7:22 ) . Ellen G. White
també diu que era "un favorit dels exèrcits d'Egipte" i que el faraó "va decidir fer del seu nét adoptiu el seu
successor al tron" (vegeu Patriarques i profetes, p. 245 ) . No obstant això, Moisès va abandonar tot aquest
privilegi quan va decidir identificar-se amb els israelites, una nació esclava sense educació ni poder.

Llegiu Mateu 10:32 , 33 ; 2 Timoteu 1:8 , 12 ; i Hebreus 13:12-15 . Què ens demana Déu?
Això era part del problema per als lectors d'hebreus. Després de patir persecució i rebuig, molts d'ells van
començar a sentir vergonya de Jesús. Amb les seves accions alguns van correr el perill de posar Jesús

"avergonyit" en comptes d'honrar-lo ( Heb. 6:6 ) . Així, Pau crida constantment als lectors a "retenir
fermament" la "confessió" de la seva fe ( Heb. 4:14 , Heb. 10:23, NKJV ) .
Déu vol que reconeguem Jesús com el nostre Déu i el nostre germà. Com a nostre Redemptor, Jesús ha
pagat el nostre deute; com el nostre germà, Jesús ens ha mostrat el camí que hem de viure per tal que
“serem conformats a la imatge del seu Fill, [perquè] sigui el primogènit entre molts germans” ( Rom. 8:29 ) .
Penseu un moment en la decisió que va haver de prendre Jesús per abraçar-nos com a
"germans". Per què el que va fer Jesús va ser molt més condescendent amb ell mateix que el
que va fer Moisès, i què ens ensenya això sobre l'amor de Déu per nosaltres?
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Carn i ossos com nosaltres
Hebreus diu que Jesús va adoptar la nostra naturalesa humana perquè pogués representar-nos i poder morir
per nosaltres ( Heb. 2:9 , 14-16 ; Heb. 10:5-10 ) . Aquí hi ha el fonament del pla de salvació i la nostra única
esperança de vida eterna.

Llegeix Mateu 16:17 , Gàlates 1:16 , 1 Corintis 15:50 i Efesis 6:12 . Amb quines deficiències de la
naturalesa humana relacionen aquests passatges l'expressió "carn i sang"?
L'expressió "carn i sang" emfatitza la fragilitat de la condició humana, la seva debilitat ( Ef. 6:12 ) , la
manca d'enteniment ( Mt. 16:17 , Gàlates 1:16 ) i la submissió a la mort ( 1 Cor. 15:50 ) . Hebreus diu que
Jesús va ser fet com els seus germans “en totes les coses” ( Heb. 2:17 ) . Aquesta expressió significa que
Jesús es va fer completament humà (NIV) . Jesús no simplement "semblava" o "semblava" humà; Ell era
realment humà, realment un de nosaltres.
Hebreus també diu, però, que Jesús era diferent de nosaltres pel que fa al pecat. Primer, Jesús no va
cometre cap pecat ( Heb. 4:15 ) . En segon lloc, Jesús tenia una naturalesa humana que era "santa, innocent,
sense taques, separada dels pecadors" ( Heb. 7:26, ESV ) . Tots hem pecat, i tots tenim tendències dolentes.
La nostra esclavitud al pecat comença molt dins de la nostra pròpia naturalesa. Som "carnals, venuts pel
pecat" ( Rom. 7:14 ; vegeu també Rom. 7:15-20 ). L'orgull i altres motivacions pecaminoses solen contaminar
fins i tot les nostres bones accions. La naturalesa de Jesús, però, no es va veure afectada pel pecat. Havia de
ser així. Si Jesús hagués estat "carnal, venut sota el pecat", com nosaltres, també hauria necessitat un
Salvador. En canvi, Jesús va venir com a Salvador i es va oferir com a sacrifici "sense taca" a Déu per
nosaltres ( Heb. 7:26-28 , Heb. 9:14, ESV ) .
Llavors Jesús va destruir el poder del dimoni morint com l'ofrena sense pecat pels nostres pecats, fent
possible així el nostre perdó i la nostra reconciliació amb Déu ( Heb. 2:14-17 ) . Jesús també va trencar el
poder del pecat en donar-nos el poder de viure una vida justa mitjançant el seu compliment de la promesa
del nou pacte d'escriure la llei en els nostres cors ( Heb. 8:10 ) . Així, Jesús ha vençut l'enemic i ens ha
alliberat de manera efectiva perquè ara puguem "servir el Déu vivent" ( Heb. 9:14 ) . Mentrestant, la
destrucció final de Satanàs arribarà al judici final ( Apocalipsis 20:1-3 , 10 ) .
Com que tenim la promesa de la victòria a través de Jesús, per què molts de nosaltres encara
lluitem amb el pecat? Què estem fent malament i, el que és més important, com podem
començar a viure a l'altura de la gran crida que tenim en Crist?

dimecres
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Llegeix Hebreus 2:10 , 17 , 18 i Hebreus 5:8 , 9 . Quina era la funció del patiment en la vida de
Jesús?
L'apòstol diu que Déu va fer Jesús "perfecte a través dels sofriments". Aquesta expressió és
sorprenent. L'autor ha dit que Jesús és "la resplendor de la glòria de Déu i l'empremta exacta de la seva
naturalesa" ( Heb. 1:3, ESV ) i que Ell és impecable, impecable, sense contaminació i sant ( Heb. 4:15). , Heb.
7:26-28 , Heb. 9:14 , Heb. 10:5-10 ) . Jesús no va haver de superar cap mena d'imperfecció moral o ètica. Era
perfecte tant moralment com èticament.
Els hebreus diuen, però, que Jesús va patir un procés de "perfeccionament" que li va proporcionar els
mitjans per salvar-nos. Jesús va ser perfeccionat en el sentit que estava equipat per ser el nostre Salvador.
1. Jesús va ser "perfeccionat" a través dels sofriments per esdevenir el Capità de la nostra salvació ( Heb.
2:10 ) . Jesús va haver de morir a la creu com a sacrifici perquè el Pare pogués tenir els mitjans legals per
salvar-nos. Jesús era l'ofrena de sacrifici perfecta, l'única. Com a Déu, Jesús ens podria jutjar; però, pel seu
sacrifici, Jesús també ens pot salvar.
2. Jesús va aprendre l'obediència a través dels sofriments ( Heb. 5:8 ) . L'obediència era necessària per a
dues coses. Primer, l'obediència va fer acceptable el seu sacrifici ( Heb. 9:14 , Heb. 10:5-10 ) . En segon lloc,
els seus sofriments el van permetre convertir-se en el nostre exemple ( Heb. 5:9 ) . Jesús "va aprendre"
l'obediència perquè mai abans l'havia experimentat. Com a Déu, a qui hauria d'obeir? Com a Fill etern, i un
amb Déu, va ser obeït com a governant de l'univers. Per tant, Jesús no va progressar de la desobediència a
l'obediència, sinó de la sobirania i el domini a la submissió i l'obediència. L'exaltat Fill de Déu es va convertir
en el Fill de l'home obedient.
3. Patir la temptació i ser victoriós va permetre a Jesús ser un gran sacerdot misericordiós i fidel ( Heb.
2:17 , 18 ) . Els patiments no van fer Jesús més misericordiós. Al contrari, va ser a causa de la misericòrdia de
Jesús que es va oferir voluntari a morir a la creu per salvar-nos per començar ( Heb. 10:5-10 ; compareu
amb Rom. 5:7 , 8 ) . Tanmateix, va ser a través dels sofriments que la realitat de l'amor fraternal de Jesús es
va expressar i revelar realment.
Si Jesús sense pecat va patir, nosaltres, com a pecadors, segur que també patirem. Com podem
aprendre a suportar les tragèdies de la vida i alhora traure esperança i seguretat del Senyor,
que ens ha revelat el seu amor de tantes maneres poderoses?
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El germà com a model
Un altre motiu pel qual Jesús va adoptar la nostra naturalesa humana i va viure entre nosaltres va ser
perquè Ell pogués ser el nostre exemple, l'únic que ens podria modelar quina és la manera correcta de viure
davant Déu.

Llegeix Hebreus 12:1-4 . Segons l'apòstol, com hem de córrer la carrera de la vida cristiana?
En aquest passatge, Jesús és la culminació d'una llarga llista de personatges que l'apòstol ofereix com a
exemples de fe. Aquest passatge anomena Jesús "el fundador i el perfeccionador de la nostra fe" (ESV) . La
paraula grega archegos ("fundador") també es pot traduir per "pioner". Jesús és el pioner de la carrera en el
sentit que corre per davant dels creients. De fet, Hebreus 6:20 anomena Jesús el nostre "precursor". La
paraula "perfeccionador" dóna la idea que Jesús havia mostrat fe en Déu de la forma més pura possible.
Aquest passatge ensenya tant que Jesús és el primer que ha córrer la nostra carrera amb èxit com que Ell és
qui va perfeccionar l'art del que és viure per fe.

Hebreus 2:13 diu: “I una altra vegada: 'Confiaré en Ell'. I de nou: 'Aquí estic jo i els fills que Déu m'ha
donat'” (NKJV) . El que està passant aquí és que Jesús va dir que posaria la seva confiança en Déu. Aquesta
referència és una al·lusió a Isaïes 8:17 , 18 .
Isaïes va dir aquestes paraules davant d'una terrible amenaça d'invasió del nord d'Israel i Síria ( Is. 7:1 , 2 ) .
La seva fe contrastava amb la falta de fe d'Acaz, el rei ( 2 Reis 16:5-18 ) . Déu havia exhortat Acaz a confiar
en Ell ia demanar un senyal que el lliuraria ( Is. 7:1-11 ) . Déu ja li havia promès, com a fill de David, que
protegiria Acaz com el seu propi fill. Ara, Déu amablement va oferir a Acaz que confirmés aquella promesa
amb un senyal. Acaz, però, es va negar a demanar un senyal i, en canvi, va enviar missatgers a Tiglat-Pileser,
rei d'Assíria, dient-li: "Sóc el teu servent i el teu fill" ( 2 Reis 16:7, NKJV ).. Què trist! Acaz preferia ser "fill"
de Tiglat-Pileser que el fill de Déu.
Jesús, però, va posar la seva confiança en Déu i en la seva promesa que posarà els seus enemics sota els
seus peus ( Heb. 1:13 ; Heb. 10:12 , 13 ) . Déu ens ha fet la mateixa promesa, i hem de creure en ell, tal com
va fer Jesús ( Rom. 16:20 ) .
Com podem aprendre a confiar en Déu, sinó fent decisions diàries que reflecteixin aquesta
confiança? Quina és la següent elecció important que heu de fer, i com podeu assegurar-vos
que reveli la confiança en Déu?
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Pensament addicional : Hebreus 2:13 conté les paraules de Jesús al seu Pare parlant dels seus
germans: "Aquí sóc jo i els fills que Déu m'ha donat" ( Heb. 2:13, NKJV ) . Patrick Gray suggereix que Jesús és
descrit aquí com el guardià dels seus germans. El sistema romà de tutela impuberumva determinar que a la
mort del seu pare, “Un tutor, sovint un germà gran, es feia responsable de la cura dels fills menors i de la
seva herència fins a la majoria d'edat, augmentant així el deure natural del germà gran de tenir cura dels
seus germans petits. ” — Godly Fear: The Epistle to the Hebrews and Greco-Roman Critiques of Superstition
[Atlanta: Society of Biblical Literature, 2003), p. 126. Això explica per què Hebreus es refereix a nosaltres
tant com a germans de Jesús, com als seus fills. Com el nostre germà gran, Jesús és el nostre tutor, el nostre
guardià i protector.
"Crist va venir a la terra, prenent la humanitat i representant-se com a representant de l'home, per mostrar
en la controvèrsia amb Satanàs que l'home, tal com Déu el va crear, connectat amb el Pare i el Fill, podia
obeir tots els requisits divins". — Ellen G. White, Missatges seleccionats , llibre 1, pàg. 253 .
“En la seva vida i les seves lliçons, Crist ha donat una perfecta exemplificació del ministeri desinteressat
que té el seu origen en Déu. Déu no viu per ell mateix. En crear el món i en sostenir totes les coses, està
constantment ministrant als altres. "Fa sortir el seu sol sobre els dolents i sobre els bons, i fa ploure sobre els
justos i sobre els injustos". Matt. 5:45 . Aquest ideal de ministeri que Déu ha compromès amb el seu Fill. A
Jesús se li va donar per posar-se al capdavant de la humanitat, perquè amb el seu exemple ensenyava què
significa ministrar". — Ellen G. White, The Desire of Ages , pàg. 649 .

Preguntes de discussió:
1. Hebreus ens diu que Jesús es va fer germà nostre per salvar-nos. Penseu en què significa
això en termes del que Déu va fer per salvar-nos. Per què, doncs, donar l'esquena a
aquesta increïble realitat seria un error tan tràgic?
2. Per què és important per a nosaltres que Jesús no hagi nascut "vengut sota el pecat" com
nosaltres ( Rom. 7:14 ) ? Penseu en Moisès i per què era important per als israelites que no
fos un esclau com ells. Com ens ajuda la història de Moisès, en petita manera, a entendre
el que Jesús ha fet per nosaltres?
3. Estimar més sobre el paper del patiment a les nostres vides. Per què no hem de pensar mai
que el patiment, en si mateix, és bo, encara que de vegades en pugui sortir algun bé?

