
Lliçó 7: Per al 12 de novembre de 2022 
LA VICTÒRIA DE CRIST SOBRE LA MORT 
Dissabte 5 de novembre 
LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Mateu 27:62–66; Joan 10:17, 18; 
Mateu 27:51–53; Joan 20:11–29; 1 Corintis 15:5–8. 
 
PER MEMORITZAR: 
“En veure'l, vaig caure als seus peus com mort, però ell em va posar al damunt la seva 
mà dreta i em digué: "No tinguis por, jo sóc el primer i el darrer, 
18 i el qui viu; era mort, però adona't que ara visc pels segles dels segles i tinc les claus 
de la mort i del seu domini.” (Apoc. 1:17, 18). 
 
 
 
La resurrecció de Jesús és fonamental per a la fe cristiana. Pau va declarar: 
“Perquè si els morts no ressusciten, tampoc Crist va ressuscitar; i si Crist no va 
ressuscitar, la vostra fe és vana; encara esteu en els vostres pecats. Aleshores 
també els que van dormir en Crist van morir” (1 Cor. 15:16-18). 
 
Per tant, per més que Pau destaqui la rellevància de la mort de Crist (veure 1 Cor. 2:2), 
aquesta realment no ens serveix de res sense la seva resurrecció.  
Així de transcendent és la resurrecció de Jesús per a tota la fe cristiana i el pla de 
salvació. 
 
Tanmateix, és difícil entendre per quina raó la resurrecció de Crist, i 
amb ella la nostra resurrecció, són tan importants si, com molts creuen, els 
morts en Crist ja gaudeixen de la felicitat celestial ja que se n'han “anat a casa 
per estar amb el Senyor”. 
 
Al marge de tot això, aquesta setmana considerarem la resurrecció de 
Crist i totes les contundents evidències que ell ens va donar per creure-hi. 
 
 
Lliçó 7 | Diumenge 6 de novembre 
UNA TOMBA SEGELLADA 
 
La missió de Crist semblava haver acabat (i fins i tot sonava a fracàs) amb la seva mort 
a la Creu. Satanàs va aconseguir instigar Judes per traí el Salvador 
(Lc. 22:3, 4; Joan 13:26, 27); i als principals sacerdots i ancians, perquè exigissin la seva 
mort (Mat. 26:59; 27:20). Després que van arrestar Jesús, “tots els deixebles, deixant-
lo, van fugir” (Mat. 26:56); i Pere ho va negar tres vegades (Mat. 26:69–75). Ara Jesús 
jeia en una tomba cavada en una roca, tancada amb una pedra gran i segellada, 
protegida per guàrdies romans (Mat. 27:57–66) i vigilada per poders demoníacs 
invisibles. “Si hagués pogut, (Satanàs) hi hauria 
mantingut Crist tancat a la tomba” (MR 12:12). 
 



Durant el seu ministeri terrenal, Crist havia predit no només la seva mort a 
la Creu, sinó també la seva resurrecció. Usant el llenguatge inclusiu oriental, 
en què una fracció d'un dia representa un dia complet, Jesús va esmentar 
que “com va estar Jonàs al ventre del gran peix tres dies i tres nits, així 
estarà el Fill de l'Home al cor de la terra tres dies i tres nits” (Mat. 12:39, 40). En altres 
ocasions, Jesús va subratllar que el matarien, però que el tercer dia ressuscitaria (Mat. 
16:21; 17:22, 23; 20:17-19). Els principals sacerdots i els 
fariseus estaven al corrent d'aquestes declaracions, i van prendre mesures amb què 
pretenien evitar la seva resurrecció. 
 
Lee Mateo 27:62 al 66. Aquest accionar com va ajudar més endavant a oferir al món 
més evidències de la resurrecció de Jesús? 
 
Totes les mesures de seguretat que es van prendre per mantenir Jesús tancat 
a la tomba i assegurar-se que mai sortís només van fer que la seva victòria 
sobre la mort i les hosts del mal fos encara més notòria. 
 
A més, aquests homes segurament havien sentit a parlar dels miracles de Jesús; també 
n'havien presenciat alguns. I, tanmateix, creien que una guàrdia davant de la tomba 
podria evitar que ell, aquell que va poder fer tants miracles sorprenents, ressuscités? 
 
A més, posar una guàrdia al voltant de la tomba, en cas de què? Els deixebles 
podrien robar el cos i després al·legar que Jesús havia ressuscitat de entre els morts? 
Quan el poble preguntés: On és el Jesús ressuscitat?, aquells podrien dir: Només 
confiïn en la nostra paraula. 
 
Si més no, les seves accions revelaven la por que tenien els principals  
sacerdots de Jesús, fins i tot després de la seva mort. Potser, al fons, temien 
que pogués ressuscitar, després de tot. 
 
 
 
Lliçó 7 | Dilluns 7 de novembre 
“HA RESSUSCITAT” 
 
La victòria de Crist sobre Satanàs i els seus poders malignes es va aconseguir a la Creu i 
es va confirmar amb la tomba buida. “Quan Jesús va estar al sepulcre, Satanàs va 
triomfar. Es va atrevir a esperar que el Salvador no tornés a prendre la seva vida. Va 
exigir el cos del Senyor, i va establir la seva guàrdia al voltant de la tomba procurant 
retenir presoner Crist. S’enfurismà acerbament quan els seus àngels van fugir en 
apropar-se el missatger celestial. Quan va veure Crist sortir triomfant, va saber que el 
seu regne tindria fi i que ell finalment moriria” (DTG 728). I, encara que la humanitat 
de Crist va morir, la seva divinitat no va morir. En la seva divinitat, Crist posseïa el 
poder de trencar els lligams de la mort. 
 
Llegeix Mateu 28:1 al 6; Joan 10:17 i 18; i Romans 8:11. Qui s'hi va involucrar 
directament a la resurrecció de Jesús? 



 
Durant el seu ministeri a Samaria-Perea, Jesús va declarar que ell mateix tenia 
poder per deposar la seva vida i tornar-la a prendre (Joan 10:17, 18). A Marta, li va dir: 
“Jo sóc la resurrecció i la vida” (Joan 11:25). Altres passatges parlen de la seva 
resurrecció com un acte de Déu (Fets. 2:24; Rom. 8:11; Gàl. 1:1; Heb. 13:20). Fins i tot 
un poderós àngel del Senyor va participar d'aquest gloriós esdeveniment (Mat. 28:1, 
2). 
 
Mentrestant, Mateu 28:11 al 15 revela els esforços inútils i necis de les autoritats per 
continuar lluitant contra Jesús. La guàrdia romana va testificar a 
els dirigents sobre “totes les coses que havien esdevingut” (Mat. 28:11). En aquest 
relat està implícita la idea que els guàrdies van veure la resurrecció. Si no fos així, quin 
sentit tindrien les paraules? Un àngel va baixar del cel, va moure la pedra, es va 
asseure sobre ella i els guàrdies van perdre el sentit? El següent que recorden és que la 
tomba és buida? Potser, mentre els romans estaven inconscients, l'àngel es va 
emportar el cos de Jesús? Potser van ser els deixebles? O algun altre el va robar? Sigui 
com sigui, el cos de Jesús, òbviament, no hi era. 
 
L'àngel que va baixar del cel, els homes defallits de l'ensurt i la tomba buida hauran 
estat força desconcertants per als dirigents religiosos. Però el fet que els hagin donat 
“molts diners als soldats” (Mat. 28:12) per mantenir callats implicava que tot el que els 
soldats els van explicar els va pertorbar profundament. I el que van narrar, és clar, era 
la resurrecció de Jesús. 
 
Alguns es burlen de la idea que els primers que van veure el Crist ressuscitat 
hagin estat els romans. Per què? En quina mesura aquesta veritat és un símbol de allò 
que vindria: que l'evangeli també arribaria als gentils? 
 
 
Lliçó 7 | Dimarts 8 de novembre 
MOLTS ES VAN AIXECAR AMB ELL 
 
“I heus aquí, el vel del temple es va esquinçar en dos, de dalt a baix; i la terra va 
tremolar, i les roques es van partir; i es van obrir els sepulcres, i molts cossos de 
sants que havien dormit, es van aixecar; i sortint dels 
sepulcres, després de la resurrecció d'ell, van venir a la santa ciutat, i en van 
aparèixer molts” (Mat. 27:51–53). Què ens ensenya aquest increïble relat sobre la 
resurrecció de Jesús i el que va aconseguir? 
 
Un terratrèmol va marcar la mort de Jesús (Mat. 27:50, 51), i un altre va marcar la seva 
resurrecció (Mat. 28:2). En el moment en què Jesús va morir, “la terra va tremolar, i les 
roques es van partir; i es van obrir els sepulcres, i molts cossos de sants que havien 
dormit, es van aixecar; i sortint dels sepulcres, després de la resurrecció d'ell, van venir 
a la santa ciutat, i en van aparèixer molts” (Mat. 
27:51–53). Aquests sants van ressuscitar glorificats com a testimoni de la resurrecció 
del mateix Crist i com a prototips dels qui ressuscitaran en la resurrecció final. Per tant, 
immediatament després de la resurrecció de Jesús, 



molts jueus van rebre evidències poderoses per creure en la seva resurrecció 
i, per tant, acceptar-ho com el seu Salvador; i això en van fer molts, fins i tot 
molts sacerdots (vegeu Hech. 6:7). 
 
“Durant el seu ministeri, Jesús havia donat la vida a alguns morts. Hi havia 
ressuscitat el fill de la vídua de Naín, la filla del príncep i Llàtzer. Però aquests 
no foren revestits d'immortalitat. Després d'haver estat ressuscitats, encara 
estaven subjectes a la mort. Però, els que van sortir de la tomba en ocasió de la 
resurrecció de Crist van ser ressuscitats per a vida eterna. Van pujar amb ell com a 
trofeu de la seva victòria sobre la mort i el sepulcre. ... Aquests van entrar a la ciutat i 
van aparèixer a molts declarant: 'Crist ha ressuscitat dels 
morts, i nosaltres hem ressuscitat amb ell”. Així va ser immortalitzada la sagrada 
veritat de la resurrecció” (DTG 730). 
 
Humanament parlant, els principals sacerdots i els ancians tenien grans avantatges. 
Tenien el poder religiós de la nació, i fins i tot van poder convèncer les autoritats 
romanes i les multituds perquè els ajudessin amb els seus plans. Però es van oblidar 
que “l'Altíssim té el domini al regne dels homes, i ho dóna a qui ell vol” (Dan. 4:32). 
L'existència d'aquests sants ressuscitats contradeia i invalidava les mentides. 
 
Per més difícils que es puguin posar les coses ara, per què podem confiar 
en la victòria final de Déu a favor nostre mentre encara lluitem en aquest 
món caigut? 
 
 
Lliçó 7 | Dimecres 9 de novembre 
TESTIMONIS DEL CRIST RESSUSCITAT 
 
Llegeix Joan 20:11 al 29 i 1 Corintis 15:5 al 8. Com van reaccionar els deixebles quan 
per primera vegada es van trobar amb el Crist ressuscitat? 
 
Els dos àngels de la tomba buida van anunciar Maria Magdalena i algunes 
altres dones que Jesús havia ressuscitat (Mat. 28:1, 5-7; Mar. 16:1-7; Luc. 23:55; 
24:1-11). Però aviat Jesús mateix se'ls va aparèixer, i el van adorar (Mat. 28:1, 9, 10; 
Joan 20:14-18). També se li va aparèixer a Pere (Luc. 24:34; 1 Cor. 15:5) i als dos 
deixebles que anaven camí a Emaús, el cor del qual cremava mentre els parlava (Mar. 
16:12; Lluc. 24:13-35). Quan Jesús va entrar a l'estança alta, al començament els 
deixebles estaven terroritzats i espantats, però després es van omplir de goig i es van 
meravellar del que havia passat (Lc. 24:33-49; Joan 20:19-23). Una setmana després, 
Jesús va tornar a entrar a la mateixa habitació sense obrir les portes, i en aquell 
moment fins i tot Tomàs va creure en la seva resurrecció (Joan 20:24-29). 
 
Durant els quaranta dies transcorreguts entre la resurrecció i l'ascensió, Jesús es “va 
aparèixer a més de cinc-cents germans alhora” (1 Cor. 15:6), i a Jaume (1 Cor. 15:7). 
Jesús es va reunir amb alguns deixebles a la vora del mar de  
Galilea i va esmorzar amb ells, i posteriorment va tenir una xerrada amb Pere (Juan 
21:1-23). Potser hi ha hagut altres aparicions de Jesús (Fets. 1:3) abans de la seva 



darrera aparició en la seva ascensió (Lc. 24:50-53; Hech. 1:1-11). Pau també es 
considerava un testimoni ocular del Crist ressuscitat, perquè se li va aparèixer camí a 
Damasc (1 Cor. 15:8; comparar amb Hech. 9:1-9). 
 
La primera vegada que els altres deixebles li van dir a l'absent Tomàs que 
havien vist el Senyor ressuscitat, ell va reaccionar: “Si no veiés a les mans el senyal dels 
claus, i fiqués el meu dit al lloc dels claus, i fiqués la meva mà en 
el seu costat, no creuré” (Joan 20:25). Una setmana després, quan Jesús va tornar a 
aparèixer davant dels deixebles, ara amb Tomàs entre ells, Jesús li va dir: “Posa aquí el 
teu dit, i mira les meves mans; i acosta la teva mà, i fica-la al meu costat; i no siguis 
incrèdul, sinó creient” (Joan 20:27). Aleshores Tomàs va confessar: “Senyor meu, i Déu 
meu!” I Jesús va afegir: “Perquè m'has vist, Tomàs, vas creure; benaurats els que no 
van veure, i van creure” (Joan 20:28, 29). 
 
“Benaurats els que no van veure, i van creure”. Encara que no hagis vist personalment 
al Crist ressuscitat, quines altres raons tens per exercir fe en Jesús? 
 
 
Lliçó 7 | Dijous 10 de novembre 
PRIMÍCIES DELS QUALS VAN DORMIR 
 
Llegeix 1 Corintis 15:20 a la llum de Deuteronomi 26:1 al 11. En quin sentit 
es va referir Pau al Crist ressuscitat com a “primícies dels qui van dormir”? 
 
L'ofrena de les primícies era una antiga pràctica agrícola israelita amb un profund 
significat religiós. Era un reconeixement sagrat de Déu com el Proveïdor misericordiós, 
que els havia confiat als seus majordoms la terra 
on creixien els cultius que estaven a punt de ser collits (veure Èxo. 23:19; 
34:26; Lev. 2:11–16; Deut. 26:1-11). Les primícies no només indicaven que començava 
la collita, sinó també revelaven la qualitat dels productes. 
 
Segons Wayne Grudem, “en anomenar Crist “les primícies” (grec, aparjē), Pau utilitza 
una metàfora de l'agricultura per indicar que serem com Crist. Així com les 'primícies', 
o la primera degustació de la collita madura, mostren com serà la resta de la collita per 
a aquest cultiu, així Crist com les ‘primícies’ mostra com serà el nostre cos ressuscitat 
quan, a la ‘collita’ final de Déu, ens ressusciti d’entre els morts i ens porti davant la 
seva presència” (W. Grudem, Systematic Theology, p. 615). 
 
Val la pena recordar que Jesús va sortir de la tomba amb un cos humà glorificat, però 
encara portava les marques de la crucifixió (Joan 20:20, 27). 
Això vol dir que els fills de Déu ressuscitats també portaran les marques 
físiques dels seus propis patiments? En el cas de l'apòstol Pau, encara portarà 
en el seu cos glorificat el “agulló a (la) carn” (2 Cor. 12:7) i “les marques del 
Senyor Jesús” (Gal. 6:17)? 
 
Fins a la seva mort, Pau “havia de portar al cos els senyals de la glòria de Crist als seus 
ulls, que van ser enlluernats per la llum celestial (veure Hech. 9:1-9)” (HR 274). Però 



això no vol dir que ell o qualsevol altre dels redimits glorificats ressuscitaran amb les 
marques dels seus propis patiments (comparar amb 1 Cor. 15:50–54). En el cas de 
Crist, “sempre portarà els senyals d'aquesta crueltat. Cada marca dels claus explicarà la 
història de la meravellosa redempció de l'home i del costós preu per mitjà del qual va 
ser adquirida (aquesta redempció)” (PE 209). Les seves marques són les que ens 
garanteixen que totes les nostres marques desapareixeran per sempre. 
 
Crist portarà per sempre les cicatrius de la seva crucifixió. Què revela això sobre el 
amor de Déu per nosaltres i quant va costar salvar-nos? Com mostra, també, quant ha 
invertit la Deïtat per salvar-nos? 
 
 
Lliçó 7 | Divendres 11 de novembre 
PER ESTUDIAR I MEDITAR: 
Llegeix Elena de White, El Desitjat de tota la gent, “A la tomba de Josep”, pp. 
714–724; “El Senyor ha ressuscitat”, pàg. 725-731; “Per què plores?”, pàg. 732-737; “El 
viatge a Emaús”, pàg. 738-742; “Pau a vosaltres”, pàg. 743-748. 
 
La valoració moderna no creu en res com la resurrecció de Jesús. No obstant això, les 
evidències històriques són tan fortes que fins i tot aquells que no poden acceptar la 
realitat de la resurrecció es veuen obligats a admetre que 
molts creien que havien vist el Jesús ressuscitat. Per tant, gran part de 
l'apologètica en contra de la resurrecció consisteix a intentar explicar què 
podia haver causat que totes aquestes persones diferents creguessin que havien vist el 
Crist ressuscitat. 
 
Alguns argumenten que tots els deixebles van al·lucinar amb el Jesús ressuscitat; 
altres, que Jesús en realitat no havia mort, sinó que només es va desmaiar i després va 
tornar a la realitat després que el van baixar de la creu, i quan va reaparèixer, els seus 
seguidors van pensar que havia ressuscitat d’entre els morts. I (cregui's o no) alguns 
han argumentat que Jesús tenia un germà bessó a qui els deixebles van confondre amb 
el Crist ressuscitat. En altres paraules, les evidències històriques són tan fortes a favor 
de la resurrecció de Crist que aquesta és la classe d'arguments que la gent inventa per 
intentar desestimar-la. Com que la resurrecció en si és tan important, no ens haurien 
de sorprendre totes les bones raons amb què comptem per creure-hi. 
 
“La veu que va clamar des de la Creu: 'Consumat és' va ser escoltada entre els morts. 
Va travessar les parets dels sepulcres i va ordenar als qui dormien que s'aixequessin. 
Així passarà quan la veu de Crist sigui escoltada des del cel. Aquesta veu penetrarà a 
les tombes i obrirà els sepulcres, i els morts en Crist ressuscitaran. En ocasió de la 
resurrecció de Crist, unes poques tombes van ser obertes; però en la segona vinguda 
tots els preciosos morts sentiran la seva veu, i sorgiran a una vida gloriosa i immortal. 
El mateix poder que va ressuscitar Crist dels morts ressuscitarà la seva església i la 
glorificarà amb ell, per sobre de tots els principats i potestats, per sobre de tot nom 
que es nomena, no només en aquest món sinó també al món futur» (DTG 731). 
 
PREGUNTES PER DIALOGAR: 



1. “Consumat és” (Joan 19:30) i “ha ressuscitat” (Mat. 28:6) són dos de les declaracions 
més significatives que s'hagin proferit alguna vegada. Com es complementen entre si 
dins de la història de la salvació? Quina gran esperança es troba en aquestes paraules 
per a nosaltres? 
2. Al principi, els dirigents religiosos volien guàrdies a la tomba per evitar que els 
deixebles robessin el cos de Jesús. Després els van pagar als guàrdies perquè diguessin 
que els deixebles en van robar el cos. Aquest relat com ajuda a revelar la realitat de la 
tomba buida de Crist, i per què aquesta tomba buida és tan important per a nosaltres 
com cristians? 
 


