
En el gresol amb Crist Comença la lliçó de l'escola sabàtica Guia d'estudi bíblic - 3r trimestre de 2022

LLIÇÓ 13

Crist al gresol

TARDA DE DISSABTE

Llegeix per a l'estudi d'aquesta setmana: Lluc 2:7 , 22-24 ; Matt. 2:1-18 ; Joan 8:58 , 59 ; Lluc 22:41-
44 ; Matt. 27:51 , 52 ; Rom. 6:23 ; Tit 1:2 .

Text de memòria: «I cap a l'hora novena, Jesús va cridar amb una gran veu, dient: Elí, Elí, lama
sabactani? és a dir: Déu meu, Déu meu, per què m'has abandonat? ( Mateu 27:46 ) .

Sempre que ens fixem en el tema del sofriment, sorgeix la pregunta: com van sorgir primer el pecat i el
sofriment? A través de la revelació divina tenim bones respostes: Van sorgir perquè els éssers lliures van
abusar de la llibertat que Déu els havia donat. Això porta a una altra pregunta: Déu sabia abans que aquests
éssers caurien? Sí, però òbviament va pensar que, com va escriure CS Lewis, "val la pena el risc".

Val la pena el risc? Per aqui? Per a nosaltres, mentre Déu s'asseu al cel al seu tron? No exactament. La
llibertat de totes les seves criatures intel·ligents era tan sagrada que, en lloc de negar-nos la llibertat, Déu
va optar per portar en si mateix el pes del patiment causat pel nostre abús d'aquesta llibertat. I aquest
patiment el veiem en la vida i la mort de Jesús, que, a través del patiment en la nostra carn, ha creat uns
vincles entre el cel i la terra que perduraran per l'eternitat.

La setmana d'un cop d'ull: què va patir Crist en favor nostre? Què podem aprendre del seu patiment?

Estudieu la lliçó d'aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte 24 de setembre.

DIUMENGE ↥        

Els primers dies
L'Escriptura ens dóna poca informació sobre els primers anys de Jesús. Uns quants versos, però, ens

expliquen alguna cosa sobre aquestes condicions i el tipus de món en què va entrar el Salvador.

Llegiu Lluc 2:7 , 22-24 (vegeu també Lv. 12:6-8 ) i Mateu 2:1-18 . Què veiem en aquests versos
que ens donen una indicació del tipus de vida que Jesús va afrontar des del principi?
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Per descomptat, Jesús no va ser la primera persona a viure en la pobresa o a enfrontar-se a aquells que el
volien matar, fins i tot des de petit. Hi ha, però, un altre element que ens ajuda a entendre la singularitat del
que va patir Crist des dels primers temps.

Llegeix Joan 1:46 . Quin element afegeix això per ajudar-nos a entendre quins sofriments havia
patit el jove Jesús?

Amb l'excepció d'Adam i Eva abans de la caiguda, Jesús va ser l'única persona sense pecat que va viure a la
terra. En la seva puresa, en la seva sense pecat, estava immers en un món de pecat. Quina tortura devia ser,
fins i tot quan era nen, que la seva ànima pura estigués constantment en contacte amb el pecat. Fins i tot en
la nostra duresa a causa del pecat, nosaltres mateixos sovint ens allunyem de l'exposició als pecats i al mal
que trobem repulsius. Imagineu-vos com devia ser per a Crist, l'ànima del qual era pura, que no estava gens
contaminat pel pecat. Penseu en el fort contrast entre ell mateix i els altres que l'envolten en aquest
sentit. Devia ser molt dolorós per a Ell.

Pregunteu-vos: “Quan sensible sóc als pecats que hi ha al nostre voltant? Em molesten o estic
endurit amb ells? Si estàs endurit amb ells, podria ser per les coses que llegeixes, mires o fins i
tot fas? Pensa-hi.

DILLUNS ↥        

Menyspreat i rebutjat dels homes
Llegeix els versos següents, tot tenint en compte el fet que Jesús era diví, el Creador del cel i de
la terra, i que va venir a oferir-se com a sacrifici pels pecats de tot el món ( Mt. 12:22-24). ; Lluc
4:21-30 ; Joan 8:58 , 59 ) . Com ens ajuden aquests versos a entendre els sofriments que Jesús va
enfrontar aquí a la terra?

Ja fos pels líders, o fins i tot per la gent comuna, la vida, els actes i els ensenyaments de Jesús eren
constantment mal entès, el que va provocar el rebuig i l'odi per part de les persones que Ell va venir a
salvar. En cert sentit, ha de ser com un pare que veu un fill descarriat necessitant ajuda, i encara que el pare
està disposat a donar-ho tot per aquest fill, el nen menysprea el pare, acumulant menyspreu i rebuig a potser
l'única persona que pot. estalvieu aquest nen de la ruïna total. Això és el que Jesús es va enfrontar mentre
estava aquí a la terra. Què dolorós devia ser per a Ell.

Llegeix Mateu 23:37 . Què ens diu sobre com es va sentir Crist davant el rebuig? Mentre llegiu,
pregunteu-vos també: "Es va sentir malament per ell mateix (com ho fem sovint quan ens
enfrontem al rebuig) o va ser per un altre motiu?" Si per un altre motiu, què va ser?

Tots hem sentit l'agulló del rebuig, i potser el nostre dolor era semblant al de Crist en el fet que era
desinteressat: ens dolíem, no perquè fossim rebutjats, sinó pel que significaria el rebuig per a qui ens
rebutjava ( potser algú que ens importa que es nega a acceptar la salvació en Crist). Imagineu-vos, però, com
deu haver sentit Jesús, que era plenament conscient del que havia d'enfrontar-se per salvar-los, i alhora
plenament conscient de quines serien les conseqüències del seu rebuig. "Va ser per la seva innocència que Ell
[Crist] va sentir tan intensament els atacs de Satanàs". — Ellen G. White, Missatges seleccionats, llibre 3,
pàg. 129 .

Què pots aprendre de Crist que et pot ajudar a afrontar millor el dolor del rebuig? Què us
mostra el seu exemple? Com pots aplicar-ho a la teva pròpia vida?
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DIMARTS ↥        

Jesús a Getsemaní
“I els diu: La meva ànima està molt trista fins a la mort; quedeu-vos aquí i vetlleu” ( Marc 14:34 ) .

Sigui el que va patir Jesús durant els seus 33 anys aquí a la terra, res es compara amb el que va començar a
enfrontar-se en les últimes hores abans de la creu. Des dels segles eterns ( Ef. 1:1-4 ; 2 Tim. 1:8 , 9 ; Tit
1:1 , 2 ) el sacrifici de Jesús com a ofrena pel pecat del món estava planejat, i ara tot arribava a passar.

Què ens diuen els versos següents sobre el patiment de Crist a Getsemaní? Matt. 26:39 , Marc
14:33-36 , Lluc 22:41-44 .

"Es va allunyar d'ells, no tan lluny que el poguessin veure i sentir-lo, i va caure postrat a terra. Va sentir que
pel pecat estava sent separat del seu Pare. L'abisme era tan ample, tan negre, tan profund que el seu esperit
es va estremir davant d'ell. Aquesta agonia no ha d'exercir el seu poder diví per escapar. Com a home ha de
patir les conseqüències del pecat de l'home. Com a home, ha de suportar la ira de Déu contra la transgressió.

Crist es trobava ara en una actitud diferent de la que havia estat abans. El seu sofriment es pot descriure
millor amb les paraules del profeta: «Desperta, oh espasa, contra el meu pastor i contra l'home que és el meu
company, diu el Senyor dels exèrcits». Zech. 13:7 . Com a substitut i fiador de l'home pecador, Crist patia
sota la justícia divina. Va veure què significava la justícia. Fins ara havia estat com a intercessor dels
altres; ara desitjava tenir un intercessor per ell mateix”. — Ellen G. White, The Desire of Ages, pàg. 686 .

Fixeu-vos en el que li passava a Jesús a Getsemaní. Els pecats del món ja començaven a caure
sobre Ell. Intenta imaginar-te com devia ser això. Cap ésser humà ha estat mai cridat a passar
per una cosa semblant abans ni després. Què ens diu això sobre l'amor de Déu per
nosaltres? Quina esperança en pots treure d'això per tu mateix?

DIMECRES ↥        

El Déu Crucificat
La mort per crucifixió era un dels càstigs més durs que els romans imposaven a ningú. Es considerava la

pitjor manera de morir. Per tant, quina horror és que algú sigui assassinat d'aquesta manera, en particular el
Fill de Déu! Jesús, hem de recordar sempre, va venir en carn humana com la nostra. Entre els cops, els
flagells, els claus clavades a les mans i els peus, el pes esgarrifós del seu propi cos esquinçant les ferides, el
dolor físic devia ser insuportable. Això va ser dur, fins i tot per als pitjors delinqüents; Que injust, doncs, que
Jesús, innocent de tot, s'enfrontés a tal destí.

Tanmateix, com sabem, els sofriments físics de Crist eren lleus en contrast amb el que realment estava
passant. Això va ser més que l'assassinat d'un home innocent.

Quins esdeveniments al voltant de la mort de Jesús van mostrar que s'estava passant més del
que la majoria de la gent allà entenia en aquell moment? Quina importància podem trobar en
cadascun d'aquests esdeveniments que poden ajudar a revelar què hi va passar?

Matt. 27:45

Matt. 27:51 , 52

Marc 15:38
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Evidentment, aquí estava passant alguna cosa molt més que la mort, per injusta que sigui, d'un home
innocent. Segons l'Escriptura, la ira de Déu contra el pecat, el nostre pecat, es va vessar sobre Jesús. Jesús a
la creu va patir la justa indignació d'un Déu just contra el pecat, els pecats de tot el món. Com a tal, Jesús va
patir quelcom més profund, més fosc i més dolorós del que qualsevol ésser humà podria conèixer o
experimentar.

A mesura que passes per qualsevol lluita que t'enfrontes, quina esperança i consol pots treure
de la realitat de Crist que pateix per tu a la creu?

DIJOUS ↥        

El Déu que pateix
També podríem acostumar-nos: mentre siguem aquí, en aquest món, patirem. Com a criatures caigudes, és

el nostre destí. Res a la Bíblia ens promet res diferent. Al contrari …

Què ens han de dir els versos següents sobre el tema que ens ocupa? Fets 14:22 , Fil. 1:29 , 2
Tim. 3:12 .

Tanmateix, enmig del nostre patiment, hem de tenir en compte dues coses.

Primer, Crist, el nostre Senyor, ha patit pitjor que qualsevol de nosaltres. A la creu, Ell "ha portat els
nostres dolors i ha portat els nostres dolors" ( Is. 53:4, NKJV ) ; allò que només coneixem com a individus, ho
va patir corporativament, per tots nosaltres. El que era sense pecat es va convertir en “pecat per
nosaltres” ( 2 Cor. 5:21 ) , patint d'una manera que nosaltres, com a criatures pecadores, no podíem
començar a imaginar.

Però en segon lloc, mentre patim, hem de recordar els resultats del patiment de Crist, és a dir, allò que ens
ha promès a través del que Crist ha fet per nosaltres.

Llegeix Joan 10:28 , Romans 6:23 , Tit 1:2 i 1 Joan 2:25 . Què ens prometen?

Siguin quins siguin els nostres sofriments aquí, gràcies a Jesús, gràcies al fet que ha portat en ell mateix el
càstig del nostre pecat, gràcies a la gran provisió de l'evangeli —que mitjançant la fe podem mantenir-nos
perfectes en Jesús ara mateix— tenim la promesa de la vida eterna. Tenim la promesa que, pel que ha fet
Crist, per la plenitud i la plenitud de la seva vida perfecta i sacrifici perfecte, la nostra existència aquí, plena
de dolor, decepció i pèrdua, no és més que un instant, un llampec, aquí. i desaparegut, en contrast amb
l'eternitat que ens espera, una eternitat en un cel nou i una terra nova, sense pecat, patiment i mort. I tot
això ens és promès i assegurat per a nosaltres només a causa de Crist i del gresol on va entrar, perquè un dia,
ben aviat, vegi “el treball de la seva ànima i quedarà satisfet”( Is. 53:11 ) .

DIVENDRES ↥        

Pensament addicional : llegiu Ellen G. White, "Getsemaní", pàgines 685-697, i "Calvary", pàgines 741-
757, a The Desire of Ages .

“Tres vegades ha pronunciat aquesta pregària. Tres vegades la humanitat s'ha encongit davant l'últim sacrifici
suprem. Però ara la història de la raça humana arriba davant del Redemptor del món. Veu que els
transgressors de la llei, si es deixen sols, han de morir. Ell veu la impotència de l'home. Ell veu el poder del
pecat. Els problemes i les lamentacions d'un món condemnat s'eleven davant d'ell. Ell contempla el seu destí
imminent i la seva decisió està presa. Ell salvarà l'home a qualsevol preu per Ell mateix. Accepta el seu
baptisme de sang, perquè a través d'ell milions de persones que moren puguin guanyar la vida eterna. Ha
deixat les corts del cel, on tot és puresa, felicitat i glòria, per salvar l'única ovella perduda, l'únic món que ha
caigut per transgressió. I no es desviarà de la seva missió. Es convertirà en la propiciació d'una raça que ha
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volgut pecar. La seva pregària ara només respira submissió: "Si aquesta copa no s'allunya de mi, sense que jo
la begui, es faci la teva voluntat". — Ellen G. White, El desig dels segles, pàg. 690, 693 .

Preguntes de discussió:

1. Com ens ajuda en els nostres propis sofriments, aquest coneixement que Déu mateix, en la
persona de Crist, va patir més del que qualsevol de nosaltres ha pogut patir mai? Què han
de significar per a nosaltres els sofriments de Crist en favor nostre? Quin consol podem
treure d'aquesta veritat sorprenent? Mentre penseu en la vostra resposta, tingueu en
compte la següent afirmació d'Ellen G. White: "Tot el patiment que és el resultat del pecat
va ser abocat al si del Fill de Déu sense pecat". — Missatges seleccionats, llibre 3, pàg. 129 .

2. Com a classe, repassa els sofriments de Crist que hem vist a la lliçó d'aquesta
setmana. Quins van ser els gresols als quals es va enfrontar Crist? En quins aspectes són
com els nostres i en quins aspectes són diferents? Què podem aprendre de com va
gestionar aquests reptes que ens poden ajudar enmig dels nostres propis gresols?

3. Quines són algunes de les teves promeses bíbliques preferides, promeses a les quals pots
aferrar-te enmig de la pena i el dolor? Escriu-los, reclama'ls per tu mateix i comparteix-los
a classe.

4. Escriu un paràgraf resum, destacant els pocs punts principals que has obtingut de les
lliçons d'aquest trimestre. Quines preguntes us van resoldre? Quins problemes encara
queden sense resposta? Com ens podem ajudar els uns als altres a superar aquelles coses
que encara ens perplexen i ens preocupen?
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