
Lliçó 6: Pel 5 de novembre de 2022 
ELL VA MORIR PER NOSALTRES 
Dissabte 29 d'octubre 
LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Apocalipsi 13:8; Mateu 17:22, 23; Marc 
9:30–32; Joan 19:1–30; Romans 6:23; 1 Corintis 1:18–24. 
PER MEMORITZAR: 
“I de la mateixa manera que Moisès va alçar la serp al desert, així cal que sigui alçat el 
Fill de l'Home, a fi que tot aquell qui creu en ell tingui vida eterna. (Joan 3:14, 15). 
 
S'ha dit que no podem evitar ni la mort ni els impostos. Això no és totalment cert: la 
gent pot evitar els impostos, però no la mort. És possible que puguem posposar la 
mort uns anys, però, tard o d'hora, la mort sempre arriba. I, perquè sabem que els 
morts (justos i injustos) al principi acaben al mateix lloc, la nostra esperança de la 
resurrecció ho és tot per a nosaltres. Com va dir Pau, en aquesta esperança, fins i tot 
“també els que van dormir en Crist van morir” (1 Cor. 15:18), la qual cosa és una cosa 
força estranya si els que “dormiren en Crist” estan voletejant al cel en presència de 
Déu. 
 
Per tant, la resurrecció de Crist és fonamental per a la nostra fe, perquè en la seva 
resurrecció tenim la seguretat de la nostra. Però, abans que Crist ressuscités d’entre 
els morts, per descomptat, havia de morir. Per això, al mig 
de l'agonia del Getsemaní, anticipant-se a la seva mort, va pregar: “En aquest moment 
sento angoixa dins l'ànima, però, què puc dir? ¿Pare, deslliura'm d'aquesta hora? Si 
justament jo he vingut per assumir aquesta hora!” (Joan 12:27). I el seu propòsit era 
morir per donar-nos vida. 
 
Aquesta setmana ens centrarem en la mort de Crist i el que significa per a 
la promesa de la vida eterna. 
 
 
Lliçó 6 | Diumenge 30 d'octubre  
DES DE LA FUNDACIÓ DEL MÓN 
 
Llegeix Apocalipsi 13:8; Fets 2:23; i 1 Pere 1:19 i 20. Com es podria considerar a Crist 
com a “immolat des del principi del món”? 
 
“I la van adorar tots els habitants de la terra els noms dels quals no estaven 
escrits al llibre de la vida de l'Anyell que va ser immolat des del principi del 
món” (Apoc. 13:8). L'important aquí per a nosaltres és la idea que Crist va ser “immolat 
des del principi del món”. Òbviament, hem d'entendre això en un sentit simbòlic (el 
llibre d'Apocalipsi és ple de símbols), perquè Crist no va ser crucificat fins a milers 
d'anys després de la creació de la Terra. El que assenyala aquest verset és que el pla de 
salvació s'havia posat en marxa ja abans de la creació del món. I la mort de Jesús, 
l'Anyell de Déu, a la Creu, seria primordial per a aquest pla. 
 
Llegeix Titus 1:2. Què ens ensenya aquest verset? ¿Fa quant de temps està 



vigent el pla de salvació, que se centra en la mort de Crist? 
 
“El pla de la nostra redempció no va ser una reflexió ulterior, un pla formulat 
després de la caiguda d'Adam.(...) Va ser una manifestació dels principis que 
des de les edats eternes havien estat el fonament del Tron de Déu” (DTG 13). 
 
Aquest pla se'ls va revelar primerament a Adam i a Eva al jardí de l'Edèn (Gèn. 3:15, 
21), i cada sacrifici de sang tipificava aquest pla a tot l'Antic Testament. Per exemple, 
mentre provava la fe d'Abraham, Déu va proveir un boc per sacrificar en lloc d'Isaac 
(Gèn. 22:11-13). Aquest reemplaçament va tipificar 
encara més clarament la naturalesa substitutiva del sacrifici expiatori de Crist 
a la Creu. 
 
Per tant, el centre de tot el pla de salvació és la mort substitutiva de Jesús, 
simbolitzada durant segles pels sacrificis d'animals, cadascun dels quals és un símbol 
de la mort de Jesús a la Creu com “l'Anyell de Déu, que treu el pecat del món” (Joan 
1:29). 
 
Els sacrificis d'animals són espantosos i sagnants, això és veritat. Però, ¿per 
què aquesta crueltat i tanta sang és precisament el que ens instrueix vers la mort de 
Crist al nostre lloc, i quin va ser el terrible cost del pecat? 
 
 
Lliçó 6 | Dilluns 31 d'octubre 
UN PREÀMBUL A LA CREU 
Quina va ser la reacció dels deixebles a les prediccions de Jesús sobre els seus propis 
patiments i mort? Què ens haurien d'ensenyar les seves reaccions sobre els perills de 
mal interpretar les Escriptures? 
 
Mat. 16:21-23 
 
Mat. 17:22, 23; Mar. 9:30-32; Lluc 9:44, 45 
 
Lluc 18:31-34 
 
Jesús va néixer per morir i va viure per morir. Cada pas que feia ho apropava més al 
seu gran sacrifici expiatori a la Creu del Calvari. Plenament conscient  
de la seva missió, no va permetre que res ni ningú el distraguessin d'ella. En realitat, 
“la seva vida sencera va ser un prefaci a la seva mort a la Creu” (FEC 423).  
 
L'últim any del seu ministeri terrenal, Jesús va parlar cada cop més explícitament els 
seus deixebles sobre la seva mort imminent. Però ells semblaven reticents, no podien 
acceptar la realitat de les seves declaracions. Plens de nocions falses sobre el paper del 
Messies, l'última cosa que s'haguessin imaginat de Jesús, especialment com el Messies, 
era que morís. En resum, la falsa teologia els va portar a un dolor i un patiment 
innecessaris. 
 



Ja a Nicodem, Jesús li havia declarat: “I com Moisès va aixecar la serp al desert, així cal 
que el Fill de l'Home sigui aixecat, perquè tot aquell que hi creu, no es perdi, però 
tingui vida eterna” (Joan 3:14, 15). Mentre era a Cesarea de Filip, Jesús va dir als seus 
deixebles que havia de “anar a Jerusalem i patir molt dels ancians, dels principals 
sacerdots i dels escribes; i ser mort, i ressuscitar el tercer dia” (Mat. 16:21). En passar 
en secret per Galilea (Mar. 9:30–32) i durant el seu viatge final a Jerusalem (Lluc 
18:31–34), Jesús va parlar novament als seus deixebles sobre la seva mort i la seva 
resurrecció. Com que no era el que volien escoltar, no van escoltar. Que fàcil és per a 
nosaltres fer el mateix. 
 
La gent, especialment el poble escollit per Déu, tenia conceptes falsos amb 
respecte a la primera vinguda del Messies. Quins són alguns dels conceptes 
falsos que existeixen avui pel que fa a la segona vinguda de Jesús? 
 
 
Lliçó 6 | Dimarts 1r de novembre 
“CONSUMAT ÉS” 
Llegeix Joan 19:1 al 30. Quin és el missatge fonamental per a nosaltres a 
la declaració de Jesús: “Consumat és”? 
 
Finalment, havien arribat els moments decisius per a Crist, per a la humanitat i per a 
tot l'univers. Amb profunda agonia, ell va lluitar contra els poders de les tenebres. 
Lentament va travessar l'hort de Getsemaní, es va obrir pas a través dels judicis 
injustos i va pujar a la muntanya del Calvari. Els àngels dolents van intentar vèncer-ho. 
Mentre Jesús penjava de la creu, els principals sacerdots, els escribes i els ancians se'n 
burlaven dient: “A uns altres va salvar, a si mateix no es pot salvar; si és el Rei d'Israel, 
baixeu ara de la creu, i hi creurem” (Mat. 27:42). 
 
Podria Crist haver baixat de la creu i salvar-se a si mateix? Sí, hi hagués pogut, però no 
ho va voler fer. El seu amor incondicional per tota la humanitat, incloent els burladors, 
no li va permetre rendir-se. En realitat, “els burletes  
estaven entre aquells pels qui ell també moria per salvar-los; i no podia baixar de la 
creu i salvar-se a si mateix, perquè no eren els claus els que el subjectaven, sinó la seva 
voluntat per salvar-los” (A. Plummer, An Exegetical Commentary on the Gospel 
According to S. Matthew, pàg. 397). 
 
Amb el seu patiment, Crist va derrotar el regne de Satanàs, encara que va ser Satanàs 
qui va instigar els esdeveniments que el van portar a la Creu, incloent la traïció de 
Judes (Joan 6:70; 13:2, 27). “En certa manera, de manera que l'evangelista no pretén 
descriure, la mort de Jesús és tant un acte de Satanàs com un acte en què Jesús guanya 
la victòria sobre Satanàs” (G. E. Ladd, A Theology of the New Testament, pàg. 192). 
 
En exclamar des de la creu “Consumat és” (Joan 19:30), Crist va donar a entendre no 
només que la seva agonia havia arribat al final, sinó especialment que havia guanyat el 
gran conflicte historic-còsmic contra Satanàs i les seves forces del mal. “Tot el cel es va 
associar al triomf del Salvador. Satanàs estava derrotat, i sabia que havia perdut el seu 
regne” (DTG 706). 



 
És difícil captar aquest contrast sorprenent: En l'absoluta humiliació del 
Fill de Déu, ell havia guanyat, per a nosaltres i per a l'Univers, la victòria més 
gran i gloriosa. 
 
Pensa en com de greu ha de ser el pecat, ja que va requerir la mort de Crist 
per expiar-ho. Què ens hauria d'ensenyar aquesta veritat sobre com de inútils són les 
nostres obres per obtenir mèrits davant Déu? Al cap i a la fi, què podem afegir al que 
Crist ja ha fet per nosaltres? Porta la teva resposta a la classe dissabte. 
 
 
Lliçó 6 | Dimecres 2 de novembre 
ELL VA MORIR PER NOSALTRES 
 
Llegeix Joan 3:14 al 18 i Romans 6:23. Què ens ensenyen aquests versets? 
Què va guanyar la mort de Crist per nosaltres? 
 
Quan Jesús va arribar al riu Jordà per batejar-se, Joan el Baptista va exclamar: 
“Heus aquí l'Anyell de Déu, que treu el pecat del món” (Joan 1:29). Aquesta 
declaració reconeixia Crist com l'Anyell de Déu antitípic, a qui apuntaven 
tots els veritables sacrificis de l'Antic Testament. 
 
Però els sacrificis d'animals no poden treure els pecats per ells mateixos 
(Heb. 10:4). Oferien només un perdó condicional que depenia de l'efectivitat 
del futur sacrifici de Crist a la Creu. “Si confessem els nostres pecats, ell 
és fidel i just per perdonar els nostres pecats, i netejar-nos de tota maldat” 
(1 Joan 1:9). 
 
Llegeix Joan 3:16 i 17. Quina gran esperança pots obtenir d'aquests versets, 
especialment quan sents, amb raó, que mereixes ser condemnat 
per alguna cosa que vas cometre? 
 
Pensa què significa tot això. Jesús, aquell que va crear el cosmos (Juan 
1:1-3), es va oferir a si mateix per cadascun de nosaltres, com a sacrifici pels 
pecats, tot perquè no hàgim de ser condemnats pel que merescudament 
se'ns podria condemnar. Aquesta és la gran promesa de l’evangeli. 
 
Jesucrist va declarar que “de tal manera va estimar Déu el món, que ha donat al seu Fill 
unigènit” perquè morís per nosaltres (Joan 3:16). Però, mai no hem de oblidar que 
Crist es va oferir voluntàriament a favor nostre (Hebr. 9:14). Luter es va referir a la 
Creu com “l'altar en què ell (Crist), consumit pel foc de l'amor il·limitat que cremava al 
seu cor, va presentar el sacrifici viu i sant del seu cos i sang al Pare amb fervent 
intercessió, amb gran clam i llàgrimes apassionades i angoixants (Heb. 5:7)” (Luther's 
Works, t. 13, p. 319). Crist va morir una vegada per sempre (Hebr. 10:10, 12), perquè el 
seu sacrifici és més 
que suficient i mai perd poder. 
 



Encara més: “Encara que hi hagués hagut una sola ànima disposada a acceptar 
l'evangeli de la seva gràcia, Crist, per salvar-la, hauria escollit la seva vida de penes i 
humiliacions i mort ignominiosa” (MC 96). 
 
Torna a llegir Joan 3:16, reemplaçant les paraules “al món” i “tot aquell” 
pel teu nom. Com pots aprendre a fer teva aquesta meravellosa promesa, 
moment a moment, especialment quan et sents temptat a pecar? 
 
 
Lliçó 6 | Dijous 3 de novembre  
EL SIGNIFICAT DE LA CREU 
 
Llegeix 1 Corintis 1:18 al 24. Què està dient Pau sobre la Creu i com la contrasta amb la 
“saviesa del món”? Per què, fins i tot avui, quan el “materialisme” (la idea que tota la 
realitat és únicament material, cosa que implica que no hi ha un Déu ni un pla 
d'existència sobrenatural) domina “la saviesa del món”, el missatge de la Creu és tan 
important? 
 
La Creu de Crist és el centre mateix de la història de la salvació. “L'Eternitat 
mai no podrà comprendre la profunditat de l'amor revelat a la Creu del Calvari. Va ser 
allà on l'amor infinit de Crist i l'egoisme il·limitat de Satanàs es van enfrontar cara a 
cara” (S. N. Haskell, La Cruz i la seva ombra, p. v). Mentre Crist s'oferia humilment com 
a rescat per la raça humana, Satanàs l'envoltava egoistament en patiment i agonia. 
Crist no va morir solsament la mort natural que tot ésser humà ha d'afrontar; ell va 
morir la segona mort, perquè tots aquells que ho accepten mai l'hagin d'experimentar 
personalment. 
 
Pel que fa al significat de la Creu, hi ha diversos aspectes importants que cal recordar. 
En primer lloc, la Creu és la revelació suprema de la justícia de Déu contra el pecat 
(Rom. 3:21-26). En segon lloc, la Creu és la revelació suprema de l'amor de Déu pels 
pecadors (Rom. 5:8). En tercer lloc, la Creu és la gran font de poder per trencar les 
cadenes del pecat (Rom. 6:22, 23; 1 Cor. 1:17-24). En quart lloc, la Creu és la nostra 
única esperança de vida eterna (Fil. 3:9-11; Joan 3:14-16; 1 Joan 5:11, 12). I, en cinquè 
lloc, la Creu és l’únic antídot contra una futura rebel·lió a l'Univers (Apoc. 7:13-17; 
22:3). 
 
La “saviesa del món” no pot revelar cap d'aquestes veritats primordials sobre la Creu. 
Al contrari, antigament, com ara, la predicació de la Creu era “bogeria” per a la saviesa 
mundana, que sovint ni tan sols reconeix la veritat més òbvia que hi podria haver: que 
hi ha un Creador (veure Rom. 1:18-20). 
 
La paraula grega per a “bogeria” està lligada a la nostre paraula “imbècil”; es a dir, la 
predicació de la Creu és “imbècil” segons la “saviesa del món”. La saviesa del món no 
pot conèixer Jesús ni la salvació que ell ens ofereix mitjançant la seva mort substitutiva 
a la Creu. 
 
Més enllà del valor que la “saviesa del món” ens pugui oferir, per què mai 



hem de permetre que interfereixi amb allò que creiem sobre Jesús i l'esperança que 
se'ns ofereix mitjançant “la bogeria de la predicació” (1 Cor. 1:21)? 
 
 
Lliçó 6 | Divendres 4 de novembre 
PER ESTUDIAR I MEDITAR: 
Llegeix Elena de White, El Desitjat de tota la gent, Getsemaní, pàg. 636-646, 
“Calvari”, pàg. 690-705; El camí a Crist, “Penediment”, pàg. 20-32. 
 
“Vaig veure que tot el cel s'interessava a la nostra salvació; i haurem de ser nosaltres 
indiferents? Serem negligents com si fos assumpte de poca munta el que siguem 
salvats o perduts? Menysprearem el sacrifici que va ser fet per nosaltres? Alguns han 
obrat així. Han jugat amb la misericòrdia que se'ls oferia, i el desgrat de Déu pesa 
sobre ells. No sempre hi haurà de quedar entristit l'Esperit de Déu. Si li contrista alguna 
cosa més, s'apartarà. Després que s'hagi fet tot el que Déu podia fer per salvar els 
homes, i ells per la seva vida hagin demostrat que menyspreen la misericòrdia oferta 
per Jesús, la mort serà la seva part i pagaran car aquesta actitud. Serà una mort 
horrible, perquè hauran de patir l'agonia que Crist va suportar a la Creu per obtenir la 
redempció que ells han refusat. I s'adonaran del que han perdut: la vida eterna i 
l'herència immortal. El gran sacrifici que va ser fet per salvar les ànimes ens revela el 
seu valor. Quan l'ànima preciosa es va perdre, es va perdre per sempre” (TI 1:119). 
 
PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. Hebreus 10:4 diu que “la sang dels bous i dels bocs no pot treure els pecats”. 
Aleshores, com se salvava la gent als temps de l'Antic Testament? L'analogia d'una 
targeta de crèdit que s'utilitza per fer pagaments però després cal pagar la factura de 
la targeta de crèdit, com ens pot ajudar a comprendre millor aquest tema? 
2. Llegeix 2 Corintis 5:18 al 21. Si Crist va morir pels pecats del món sencer, per què no 
tots seran salvats? Per què l'elecció personal juga un paper crucial en la determinació 
de qui se salvaran gràcies a la Creu i qui es perdran malgrat el gran sacrifici fet a favor 
seu? 
3. Quines són algunes de les coses que ensenya la “saviesa del món” que són “bogeria” 
per a Déu? Què dir de la idea que el disseny increïble i la bellesa del món són 
purament una creació fortuïta, o que l'Univers va sorgir del no-res? Quins altres 
exemples se t'acudeixen? 
4. Medita sobre la pregunta final de l'estudi de dimarts. Considera la Creu, i el que va 
passar allà, que fa que la idea de la salvació per obres sigui tan inútil, tan errònia i tan 
contrària al pla de salvació. 
 


