
INTRODUCCIÓ 
 

LA MORT I LA NOSTRA 
ESPERANÇA FUTURA 
 
 
Déu va crear els éssers humans perquè gaudissin l'eternitat en una relació d'amor amb 
ell i amb la seva Creació. Però, la misteriosa aparició del pecat dins dels atris celestials 
(Isa. 14:12-15; Eze. 28:12-19; Apoc.12:7-12) i la posterior caiguda d'Adam i d'Eva (Gèn. 
3 :1-19; Rom. 5:12) van distorsionar aquesta relació. Tràgicament, la mort va embolicar 
no només la raça humana sinó que va influí i trasbalsar també tota vida existent. 
Actualment es poden observar expressions de mort a les fulles que cauen dels arbres, 
les flors que es marceixen als gerros, les mascotes innocents que moren en agonia i els 
éssers estimats que se'ns van tan cruelment. El nostre món és ple de patiment i 
llàgrimes sense eixugar. 
 
Amb l'enyorança d'un món millor, la gent ha retratat molts paradisos en què li 
agradaria viure. Per exemple, el 1933 el novel·lista anglès James Hilton va llançar el seu 
llibre “Horizontes perdidos,” que uns anys després es va convertir en una pel·lícula 
amb el mateix títol. La pel·lícula reflecteix la situació difícil d'un avió que es queda 
sense combustible i finalment s'estavella contra les muntanyes del Himàlaia cobertes 
de neu. El pilot mor a l'accident, però un grup de tibetans treu d'entre les restes els 
pocs supervivents i els escorten fins a la paradisíac vall de Shangri-La. Aïllats del món 
exterior, els habitants creixen en amor i saviesa, i porten una vida gairebé immortal 
d'harmonia i alegria duradores. 
 
Per descomptat, això només és ficció. 
 
Com a éssers humans mortals, necessitem seguretat en el present i esperança per al 
futur. Com bé va afirmar el teòleg suís Emil Brunner, “el oxigen és als pulmons allò que 
l'esperança per al sentit de la vida. Si elimines l'oxigen, hi ha mort per asfíxia; si treus 
l'esperança, la humanitat es encongeix per manca d’alè. Sorgeix la desesperació, que 
es porta a la paràlisi dels poders intel·lectuals i espirituals per una sensació 
d'insensatesa i un sense sentit existencial. Així com el destí de l'organisme humà depèn 
del subministrament d'oxigen, la destinació de la humanitat depèn del 
subministrament d'esperança” (E. Brunner, Eternal Hope, p. 7). De fet, l'esperança 
bíblica ens sosté durant les crisis existencials que enfrontem al nostre camí cap a 
l'Eternitat. 
En contrast amb el Shangri-La fictici d'Horitzós perduts, la nostra esperança 
de vida eterna “no... segueix faules artificioses” (2 Ped. 1:16). Es basa en la segura 
promesa divina d'un món perfecte sense més llàgrimes, ni dolor ni mort (Apoc. 21:1–
5). La promesa d’un lloc on la vida tornaria a ser eterna va inspirar l'església apostòlica, 
i molts cristians la van abraçar i la van atresorar al llarg dels segles. Aquesta mateixa 
promesa no ha perdut el seu poder en cap moment, i dóna sentit i propòsit a la nostra 
vida actual. Ens permet mirar amb confiança el futur. Ens assegura que tots els nostres 



éssers estimats que van morir en Crist finalment ressuscitaran entre els morts, per 
heretar la vida eterna. 
 
Aquesta Guia d'Estudi de la Bíblia tracta el tema del gran conflicte entre el bé i el mal 
des de la perspectiva de dos grans temes. Un és l'origen i la persistència 
del pecat i la mort; l'altre tema és l'obra duradora de Déu per resoldre aquests 
problemes i fer que el món torneu a la seva condició perfecta original. També es fa 
especial èmfasi en la naturalesa mortal dels éssers humans i en què la resurrecció és el 
que condueix a la immortalitat. En realitat, no hem de témer la mort perquè Crist va 
morir per nosaltres i va vèncer el poder de la mort. De fet, se'ns assegura que ell té 
“les claus de la mort i de la tomba” (Apoc. 1:18, NTV).  
 
Aquest trimestre explorarem el dolorós tema de la mort, però a través de la lent de 
l’esperança que ens ofereix Jesús. 
 
 
El Dr. Alberto R. Timm va obtenir el seu doctorat en Teologia a la Universitat Andrews. Actualment és 
director associat del Patrimoni Ellen G. White i membre de junta de l'Institut de Recerca Bíblica (BRICOM) 
i del Institut de Recerca de Geociències (GRICOM). Anteriorment, 
va exercir com a director del Seminari Adventista Llatinoamericà de Teologia (SALT) a diversos campus. 
 
-------------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 
 
Lliçó 1: Per a l'1 d'octubre de 2022 
REBEL·LIÓ EN UN UNIVERS PERFECTE 
 
Dissabte 24 de setembre 
LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: 1 Joan 4:8, 16; 4:7–16; Ezequiel 28:12–
19; Isaïes 14:12–15; Apocalipsi 12. 
 
PER MEMORITZAR: 
“Com has caigut del cel, estel del matí, fill de l’aurora! Com has estat abatut a terra, tu 
que abaties les nacions!” (Isa. 14:12). 
 
Molts pensadors han provat d'explicar l'origen del mal. Alguns suggereixen que el mal 
sempre ha existit perquè, a la seva manera de veure, el bé únicament es pot apreciar 
en contrast amb el mal. Altres creuen que el món va ser creat perfecte, però d'alguna 
manera va sorgir el mal. Per exemple, a la mitologia grega, el mal va començar quan la 
curiosa Pandora va obrir una caixa segellada de la qual van sortir tots els mals del món. 



En canvi, la Bíblia ensenya que el nostre Déu amant és totpoderós (1 Cró. 29:10, 11) i 
perfecte (Mat. 5:48). Tot el que fa ha de ser igualment perfecte (Deut. 32:4), incloent 
la creació del nostre món. Aleshores, com van poder sorgir el mal i el pecat en un món 
perfecte? Segons Gènesi 3, la caiguda d'Adam i de Eva va introduir el pecat, la maldat i 
la mort. 
 
Però aquesta resposta planteja un altre problema. Fins i tot abans de la Caiguda, el mal 
ja existia, com ho va manifestar la “serp” que va enganyar Eva (Gèn. 3:1-5). Per això, 
necessitem remuntar-nos fins i tot abans de la Caiguda per trobar la font i els orígens 
del mal, que tant domina la nostra existència actual i que de vegades pot fer que sigui 
summament miserable. 
 
 
Lliçó 1 | Diumenge 25 de setembre 
LA CREACIÓ, UNA EXPRESSIÓ D'AMOR 
 
La naturalesa en la seva condició actual transmet un missatge ambigu que 
barreja el bé i el mal. Els rosers poden produir roses belles i fragants, però també 
espines perjudicials i doloroses. Un tucà ens pot impressionar amb la seva bellesa i 
després desanimar-nos quan ataca el niu d'altres aus i es menja els seus fràgils pollets; 
fins i tot els éssers humans, que poden ser amables i d'un moment a l'altre odiosos i 
fins i tot violents. No és estrany que, a la paràbola del blat i el jull, els servents li 
preguntessin a l'amo del camp: “Senyor, no vas sembrar bona llavor al teu camp? D'on, 
doncs, té zitzània?” (Mat. 13:27). I el propietari va respondre: “Un enemic ha fet això” 
(Mat. 13:28). Així mateix, Déu va crear l'Univers perfecte, però un enemic ho va 
profanar amb les misterioses llavors del pecat. 
 
Llegeix 1 Joan 4:8 i 16. La certesa que “Déu és amor” què ens pot 
dir sobre la naturalesa de les seves activitats creadores? 
 
El fet que “Déu és amor” (1 Joan 4:8, 16) transmet almenys tres implicacions 
bàsiques. En primer lloc, per naturalesa, l'amor no pot existir tancat en si mateix, sinó 
que s'ha d'expressar. (Quina classe d'amor no s’expressa?) L'amor de Déu es 
comparteix internament entre les tres Persones de la Deïtat i externament en la seva 
relació amb totes les criatures. En segon lloc, tot allò que Déu fa és una expressió del 
seu amor incondicional i immutable. Això inclou les seves obres creadores, les seves 
accions redemptores, i fins i tot les manifestacions dels seus judicis punitius. En 
realitat, “l'amor de Déu ha d’estar expressat en la seva justícia no menys que en la seva 
misericòrdia. La justícia és el fonament del seu Tron i el fruit del seu amor” (DTG 711). 
I, en tercer lloc, ja que Déu és amor i tot el que fa expressa el seu amor, ell no pot ser 
el originador del pecat, que està en oposició directa al seu caràcter. 
 
Però, francament, Déu necessitava crear l'Univers? Des de la perspectiva 
de la seva sobirania, es podria dir que no, perquè va ser una decisió del seu lliure albir. 
Però, des de la perspectiva de la seva naturalesa amant, ell desitjava un Univers com a 
mitjà per expressar el seu amor. I, que sorprenent que hagi creat algunes formes de 
vida, com els éssers humans, que són capaços no només de respondre a l'amor de 



Déu, sinó també de compartir i expressar amor a Déu i també els altres. (Vegeu també 
Mar. 12:30, 31.) 
 
Observa el món creat al teu voltant. On podeu veure reflexos de l'amor 
de Déu, malgrat els estralls del pecat? Com podem aprendre a extreure 
lliçons d'esperança de l'expressió de l'amor de Déu revelat a la Creació? 
 
 
Lliçó 1 | Dilluns 26 de setembre 
EL LLIURE ALBIR, EL FONAMENT DE L'AMOR 
 
Llegeix 1 Joan 4:7 al 16. Què ens diu aquest passatge sobre el lliure albir com 
condició per cultivar l'amor? 
 
 
Les flors artificials poden ser belles, però no creixen ni floreixen com les reals. Els 
robots estan preprogramats per parlar i fer moltes tasques, però no tenen vida ni 
emocions. En realitat, la vida i el lliure arbitri són condicions indispensables perquè 
algú rebi, cultivi i comparteixi l'amor. Per això, el nostre amorós Déu va crear els àngels 
(incloent Lucífer) i els éssers humans amb llibertat per prendre les seves pròpies 
decisions; entre elles, la possibilitat de seguir un camí equivocat. En altres paraules, 
Déu ho va crear tot l'Univers com un ambient perfecte i harmoniós perquè les 
criatures creixessin en amor i saviesa. 
 
En 1 Joan 4:7 al 16, l'apòstol Joan subratlla que “Déu és amor” i que ens va manifestar 
el seu amor en enviar el seu propi Fill a morir pels nostres pecats. Com resultat, hem 
d'expressar la nostra gratitud pel seu amor infinit estimant-nos els uns als altres. 
Aquest amor, d'origen diví, seria l'evidència més convincent de que Déu habita en 
nosaltres i que nosaltres hi romanem. Aquesta crida a reflectir l'amor de Déu els uns 
pels altres només té sentit si va destinat a criatures que poden triar cultivar i expressar 
aquest amor o, en canvi, viure una vida egocèntrica. No obstant això, es pot abusar 
fàcilment de la llibertat de elecció, un fet trist demostrat en la tràgica rebel·lió de 
Lucífer al cel. 
 
Encara que reconeixen la importància del lliure albir, alguns encara es 
pregunten: Si Déu sabia que Lucífer es rebel·laria, per què ho va crear? La creació de 
Lucífer no responsabilitza Déu, en última instància, per l'origen del pecat? 
 
És molt difícil especular sobre aquesta pregunta perquè depèn de molts 
factors; entre ells, el significat exacte de la paraula “responsable”. L'origen i 
la naturalesa del pecat són misteris que ningú no pot explicar completament. 
 
Tot i així, Déu no va ordenar que existís el pecat; només va permetre la seva existència, 
i després, a la Creu, va prendre sobre si el càstig màxim per aquest pecat, cosa que 
possibilita que, finalment, ho eradiqui. A totes les nostres doloroses elucubracions 
sobre el mal, mai no hem d'oblidar que Déu mateix va pagar el preu màxim per 



l'existència del pecat i del mal (veure Mat. 5:43-48; Rom. 5:6-11), i que ell va patir per 
ells més del que qualsevol de nosaltres mai no patirà. 
 
El lliure albir, un regal de Déu, és sagrat, però comporta poderoses conseqüències, no 
només per a tu, sinó també per als altres. Quines decisions importants estàs a punt de 
prendre, fent ús d'aquest do, i quines seran les 
conseqüències de les decisions que prenguis? 
 
 
Lliçó 1 | Dimarts 27 de setembre 
MISTERIOSA INGRATITUD 
 
Llegeix Ezequiel 28:12 al 19. Què podem aprendre d'aquest passatge sobre el 
misteriós origen del pecat? 
 
 
Gran part del llibre d'Ezequiel es va escriure en llenguatge simbòlic relatiu al 
temps de la fi. Moltes vegades, s'utilitzen entitats específiques (com persones, animals 
i objectes) i esdeveniments locals per representar i descriure realitats còsmiques o 
històriques més àmplies. A Ezequiel 28:1 al 10, el Senyor es va referir al rei de Tir (Tir 
era una antiga i pròspera ciutat portuària fenícia) com un governant ric i orgullós, que 
era només un “home” però que deia ser un déu i que fins i tot s'asseia (segons ell) al 
tron dels déus. 
 
Després, a Ezequiel 28:12 al 19, aquesta realitat històrica es converteix en una 
analogia que descriu la caiguda original de Lucífer als atris celestials. Aleshores, el rei 
de Tir, que era un ésser humà que vivia “enmig dels mars” 
(Eze. 28:2, 8), ara representa el “querubí gran, protector” (Eze. 28:14) que 
viu “a Edèn, a l'hort de Déu” i “a la santa muntanya de Déu” (Eze. 28:14). 
 
Una declaració crucial a tot el relat es troba a Ezequiel 28:15, que diu: “Perfecte eres a 
tots els teus camins des del dia que vas ser creat, fins a que es va trobar en tu maldat”. 
Per tant, cal destacar que la perfecció de Lucífer incloïa el potencial per al mal, i això es 
devia al fet que, com a ésser moral, Lucífer posseïa lliure albir, part del que significa ser 
un ésser perfecte. 
 
En realitat, Lucífer va ser creat perfecte, la qual cosa incloïa la seva capacitat per triar 
lliurement. Tot i això, en abusar d'aquesta perfecció per l'ús indegut 
del seu lliure albir, es va corrompre en considerar-se més important del que 
realment era. 
 
Lucífer ja no estava satisfet amb la manera com Déu l'havia creat i honrat, i va 
abandonar la seva gratitud per Déu i va desitjar rebre més reconeixement del que 
realment mereixia. Com va poder passar això amb un ésser angelical perfecte que vivia 
en un Univers perfecte? És un misteri, com ja es va esmentar. 
 



“El pecat és una cosa misteriosa i inexplicable. No hi ha cap raó per a la seva existència. 
Intentar explicar-ho ens portaria a tractar de trobar una raó i un 
justificatiu. El pecat va aparèixer en un Univers perfecte, cosa que es mostra 
inexcusable” (VAAn 33). 
 
En 1 Tessalonicencs 5:18, Pau diu que hem de donar gràcies “en tot”. Com 
aquestes paraules poden ajudar-nos a superar qualsevol sentiment d'ingratitud i auto 
compassió, especialment en temps difícils? 
 
 
Lliçó 1| Dimecres 28 de setembre  
EL PREU DE L'ORGULL 
 
A les Escriptures, afloren dos temes o motius predominants que competeixen 
entre si. Un és el tema de Salem, la muntanya Sió, Jerusalem i la Nova Jerusalem, que 
representa el Regne de Déu. L'altre és el tema de Babel i Babilònia, que representa el 
fals domini de Satanàs. Diverses vegades Déu va cridar al seu poble a sortir de la 
Babilònia pagana per servir-lo a la Terra Promesa. 
 
Per exemple, se li va demanar a Abram (posteriorment Abraham) que sortís d'Ur dels 
caldeus a la terra de Canaan (Gèn. 11:31-12:9). Al final del seu llarg exili, els jueus van 
deixar Babilònia i van tornar a Jerusalem (Esd. 2). I al llibre de Apocalipsi, es crida al 
poble de Déu a sortir de la Babilònia del temps de la fi 
(Apoc. 14:8), per finalment habitar amb ell a la Muntanya de Sió i la Nova Jerusalem 
(Apoc. 14:1; 21:1-3, 10). 
 
Llegeix Isaïes 14:12 al 15. Quines conseqüències transcendentals per a l'Univers i per 
a aquest món va produir l'orgull de Lucífer mentre estava a 
el cel? 
 
 
A la Bíblia, la ciutat de Babilònia representa un poder en oposició directa a Déu i el seu 
Regne; i el rei de Babilònia (amb especial al·lusió a Nabucodonosor) arriba a ser un 
símbol d’orgull i arrogància. Déu havia revelat el rei Nabucodonosor que Babilònia era 
només el cap d'or de la gran imatge amb els successius imperis (Dan. 2:37, 38). En 
obert desafiament a la revelació de Déu, el rei va forjar una imatge totalment d'or, 
símbol que el seu regne duraria per sempre, i fins i tot va exigir que tots l'adoressin 
(Dan. 3). Com en el cas del rei de Tir (Eze. 28:12-19), el rei de Babilònia també va 
arribar a ser un símbol de Lucífer. 
 
Isaïes 14:3 a l'11 descriu la caiguda de l'altiu i opressiu rei de Babilònia. Després, Isaïes 
14:12 al 15 passa de l'àmbit històric als atris celestials, i destaca que un esperit orgullós 
i arrogant similar va generar la caiguda original de Lucífer. El passatge explica que 
Lucífer va planificar exaltar el seu tron sobre tots els habitants celestials i fer-se 
“semblant a l'Altíssim” (Isa.14:14). Aquest va ser el començament d'una situació nova i 
hostil en què l'amor altruista i la cooperació de Déu es veurien desafiats per l'egoisme i 
la competitivitat de Lucífer. L'enemic no va témer acusar Déu del que ell mateix era i 



difondre les seves mentides a els altres àngels. Aquests són els misteriosos orígens del 
mal a l'Univers. 
 
Per què és tan fàcil enorgullir-nos i presumir dels nostres càrrecs o èxits, o de 
totes dues coses? Tenir present la Creu com evita que caiguem en aquest parany? 
 
 
 
Lliçó 1 | Dijous 29 de setembre 
LA PROPAGACIÓ DE LA INCREDULITAT 
 
Llegeix Apocalipsi 12. Què ensenya aquest capítol sobre la propagació de 
la rebel·lió des del cel fins a la Terra? 
 
 
La caiguda de Lucífer no va ser una simple confrontació d'idees contradictòries. 
Apocalipsi 12 ens diu que va esclatar una gran guerra al cel entre Lucífer i els seus 
àngels per una banda, i Crist i els seus àngels de l'altra. En aquest passatge, a Lucífer 
s'anomena “el gran drac”, la “serp antiga”, el “diable i Satanàs” i “el acusador dels 
nostres germans” (Apoc. 12:9, 10). A Crist se l'anomena “Miguel” (Apoc. 12:7), que 
significa “Qui és com Déu”. 
 
Alguns intèrprets es basen en l'al·lusió a l'“arcàngel Miquel” (Jud. 9) per afirmar que és 
només un ésser angelical. Però, al llibre de Daniel, cada visió important 
culmina amb Crist i el seu Regne etern: com la pedra tallada no amb mà (Dan. 2:34, 
45); el Fill d'home (Dan 7:13); el Príncep dels exèrcits i el Príncep dels prínceps (Dan. 
8:11, 25); i com a Miquel, el Gran Príncep (Dan. 12:1). Per tant, com l'Àngel de Jehovà 
és Déu mateix (Èx. 3:1-6; Hech. 7:30-33; etc.), Miquel ha de ser la mateixa Persona 
divina; és a dir, Crist mateix. 
 
Apocalipsi 12 ofereix una descripció general d'aquest conflicte vigent, que (1) va 
començar al cel amb la rebel·lió de Lucífer i un terç dels àngels celestials, (2) va 
culminar amb la victòria decisiva de Crist a la Creu, i (3) encara continua contra el 
poble romanent de Déu del temps de la fi. 
 
En reflexionar sobre el començament d'aquest conflicte, Elena de White explica 
que, “en la seva gran misericòrdia, Déu va suportar pacientment Lucífer per molt 
temps. Aquest no va ser expulsat immediatament del seu lloc elevat quan 
es va deixar arrossegar primer per l'esperit de descontentament, ni tampoc quan va 
començar a presentar les seves falses asseveracions davant dels àngels lleials. Va ser 
retingut per molt de temps al cel. Diverses i repetides vegades se li va oferir el perdó 
amb la condició que es penedís i sotmetés” (CS 549, 550). 
 
No sabem quant va durar aquesta guerra al pla celestial. Al marge de la seva intensitat 
i durada, l’aspecte més important de tota la lluita és que Satanàs i els seus àngels “no 
van prevaldre, ni es va trobar ja lloc per a ells al cel” (Apoc. 12:8; veure també Luc. 
10:18). El problema ara, és clar, és que van venir aquí, a la Terra. 



 
Com podem veure la realitat d'aquesta batalla que es desenvolupa a la Terra? 
Quina és la nostra única esperança de vèncer el nostre enemic en aquesta batalla? 
 
 
Lliçó 1| Divendres 30 de setembre  
PER ESTUDIAR I MEDITAR: 
 
Llegeix Elena de White, Patriarques i profetes, “L'origen del mal”, pàg. 11-23; El 
conflicte dels segles, “L'origen del mal i del dolor”, pàg. 546-558. 
 
“No hi havia esperança possible per a la redempció dels qui (Satanàs i els seus àngels) 
havien presenciat i gaudit de la inexpressable glòria del cel, i havien vist la terrible 
majestat de Déu, i en presència de tota aquesta glòria s’havien rebel·lat contra ell. No 
hi va haver cap exhibició nova ni meravellosa de l'exaltat poder de Déu que els pogués 
impressionar tan profundament com les que ja havien experimentat. Si van poder 
rebel·lar-se a la mateixa presència d'una glòria inexpressable, no podien ser posats en 
una condició més favorable per ser provats. No hi havia reserva de poder, ni alçades 
més grans ni profunditats de glòria infinita per dominar els seus gelosos dubtes i els 
seus rebels murmuracions. La culpa i el càstig devien ser proporcionals als seus exaltats 
privilegis a les corts celestials” (Confl. 21). 
 
“Des del principi, Déu i Crist sabien de l'apostasia de Satanàs i de la caiguda de l’home 
per causa del poder seductor de l’apòstata. Déu no va ordenar que el pecat existís, 
sinó que va preveure la seva existència, i va fer provisió per a enfrontar la terrible 
emergència. Tan gran va ser el seu amor pel món que es va comprometre a donar al 
seu Fill unigènit, “perquè tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna” 
(Joan 3:16)” (DTG 13, 14). 
 
PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. A classe, plantegeu la pregunta de si Déu és el responsable últim del origen i 
l'existència del mal al nostre món. Com podríem tractar de respondre aquesta 
acusació? 
2. Com encaixa la Creu amb la nostra percepció de tota aquesta qüestió del 
mal? Per què la Creu i el que va passar allà han de ser fonamentals per 
qualsevol interpretació de l’origen del mal? 
3. Després de tants mil·lennis de pecat i patiment al nostre món, Satanàs hauria de ser 
plenament conscient de les tràgiques conseqüències de la seva rebel·lió. Aleshores, 
per què segueix rebel·lant-se contra Déu? 
4. A Mateu 5:43 al 48, Crist parla de l'amor incondicional de Déu per tots els éssers 
humans com el model per a totes les nostres interaccions. Com pots seguir més de 
prop aquest patró amb la teva família i la teva església? 
5. L'apòstol Pere ens adverteix que “El vostre adversari, el diable, rugint com un lleó, 
ronda buscant qui devorar” (1 Ped. 5:8). Llegeix també Efesis 6:10 al 20. Com podem 
vèncer “l'astúcia del diable” (Efe. 6:11)? 
 


