
Lliçó 8: Pel 19 de novembre de 2022 
L'ESPERANÇA DEL NOU TESTAMENT 
Dissabte 12 de novembre 
LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: 1 Corintis 15:12-19; Joan 14:1-3; Joan 
6:26-51; 1 Tessalonicencs 4:13-18; 1 Corintis 15:51-55. 
 
PER MEMORITZAR: 
“I el testimoniatge és aquest: que Déu ens ha donat vida eterna, i aquesta vida radica 
en el seu Fill. Qui té el Fill té la vida; qui no té el Fill de Déu no té la vida.” (1 Joan 
5:11, 12). 
 
Encara que van escriure en grec, tots els autors del Nou Testament (tret Lluc) eren 
jueus, i van abordar la naturalesa de l'ésser humà des de la perspectiva holística 
hebrea bíblica, no des de la perspectiva pagana grega. 
 
Per tant, per a Crist i els apòstols, l'esperança cristiana no era una cosa nova, sinó la 
prolongació de l'antiga esperança ja impulsada pels patriarques i els profetes. Per 
exemple, Crist va esmentar que Abraham va veure i es va gaudir 
de veure el seu dia (Joan 8:56). Judes va declarar que Enoc va profetitzar sobre la 
Segona Vinguda (Jud. 14, 15). I els herois de la fe esperaven una recompensa celestial 
que no rebrien fins que nosaltres rebéssim la nostra (Hebr. 11:39, 40). Aquesta 
declaració no tindria sentit si les seves ànimes ja estiguessin amb Déu al cel. 
 
En emfatitzar que només els qui estan en Crist tenen vida eterna (1 Joan 5:11, 
12), Juan refuta la teoria de la immortalitat natural de l'ànima. Efectivament, no 
hi ha vida eterna sense una relació salvífica amb Crist. Per tant, l'esperança del 
Nou Testament és una esperança cristocèntrica, i l'única esperança que aquesta 
existència mortal algun dia arribi a ser immortal. 
 
 
Lliçó 8 | Diumenge 13 de novembre 
ESPERANÇA MÉS ENLLÀ D'AQUESTA VIDA 
 
Herodot, l'antic historiador grec (segle V a.C.), va escriure sobre una tribu 
que, amb cada naixement, iniciava un període de dol perquè anticipaven el 
patiment que enfrontaria el nadó si arribava a adult. Encara que aquest ritual ens 
pugui semblar estrany, té certa lògica. 
 
Mil·lennis després, un anunci als Estats Units a principis del segle XX deia: “Per què 
viure, si et poden enterrar per deu dòlars?”  
 
La vida pot ser força difícil, ho sabem, fins i tot si creiem en Déu i en l'esperança de 
l'Eternitat. No obstant, imagina't com és de difícil per a els qui no tenen cap esperança 
més enllà de la curta (i sovint problemàtica) existència en aquest món. Més d'un 
escriptor secular ha comentat sobre la manca de sentit de l'existència humana, ja que 
no només morim, sinó que a més d’això tots vivim sabent que morirem. I ser-ne 



conscients és el que fa que tot el projecte de la vida humana, que en si és dur i dolorós 
de vegades, sembli nul i sense valor. Un pensador va fer al·lusió a la humanitat com a 
mers “trossos de carn en mal estat sobre ossos que es desintegren”. Força macabre, 
però, de nou, és difícil discutir amb la seva lògica. 
 
Per descomptat, en contrast amb tot això, tenim la promesa bíblica de la 
vida eterna en Jesús. I aquesta és la clau: tenim aquesta esperança en Jesús i allò que 
ens ofereix la seva mort i resurrecció. D'altra banda, quina esperança tenim? 
 
Llegeix 1a Corintis 15:12 al 19. Quin és el missatge de Pau? Com estretament 
relacionada hi ha la resurrecció de Crist amb l'esperança de la nostra pròpia 
resurrecció? 
 
Pau és explícit: la nostra resurrecció està inseparablement lligada a la  
resurrecció de Crist. I, si no ressuscitem, aleshores vol dir que Crist no va ressuscitar, i 
si Crist no va ressuscitar, llavors, què? “La vostra fe és vana; encara esteu en els vostres 
pecats”. En altres paraules, quan morim seguim morts, i per sempre, i per tant, tot és 
absurd. Pau pràcticament diu això en 1a als Corintis 15:32: “Si els morts no ressusciten, 
mengem i beguem, perquè demà morirem”. 
 
Si la nostra existència actual com a protoplasma compost bàsicament de 
carboni és tot el que hi ha, i els nostres “setanta anys” (Sal. 90:10) -amb sort, 
més, si no fumem ni mengem massa hamburgueses de menjar ràpid- és tot al que 
alguna vegada apuntem arribar-hi, estem molt malament. No és estrany 
que Elena de White afegeixi: “El cel és de més valor per a nosaltres que  qualsevol una 
altra cosa; i si perdem el cel, ho hem perdut tot” (HHD 351). 
 
Pensa en com de precioses són la nostra esperança i la nostra fe. Per què hem de fer 
tot el possible, per la gràcia de Déu, per conservar-les? 
 
 
Lliçó 8 | Dilluns 14 de novembre 
“VINDRÉ UNA ALTRA VEGADA” 
 
Llegeix Joan 14:1 al 3. Ja han passat més de dos mil anys des que Jesús 
va prometre tornar. Com podem ajudar els altres a veure que, malgrat la 
gran quantitat de temps (que, en realitat, no importa), aquesta promesa és 
rellevant fins i tot per a la nostra generació, tan distant de l'època en què 
Jesús la va pronunciar? 
 
Quatre vegades al llibre d'Apocalipsi Jesús va declarar: “Jo vinc aviat” (Apoc. 3:11; 22:7, 
12, 20). L'expectativa de la seva ràpida vinguda va impulsar la missió 
de l’església apostòlica i va omplir d’esperança la vida d’incomptables cristians a al 
llarg dels segles. Però, ha mort generació rere generació, i aquest  esdeveniment 
promès encara no ha passat. I així, molts es pregunten: Quant de temps més haurem 
de predicar que “Jesús ve aviat”? Aquestes paraules han generat una expectativa poc 
realista? (Vegeu 2a Pere 3:4.) 



 
Molts cristians s'han queixat de la llarga “demora” (comparar amb Mat. 25:5). Però 
com sabem, de fet, que és una llarga “demora”? Quin hauria estat el moment 
“adequat” per a la vinguda de Crist? Fa 50 anys, 150, 500? El que realment importa és 
la promesa bíblica que “el Senyor no retarda el que va prometre, com alguns pensen, 
sinó que és pacient amb vosaltres i no vol que ningú es perdi, sinó que tots arribin a 
penedir-se” (2a Pere 3:9). 
 
Tot i que han passat tants segles des que Jesús va pujar al cel, la promesa de la seva 
vinguda continua sent rellevant, fins i tot actualment. Per què? Perquè tot el que 
tenim és una vida curta (Sal. 90:10), seguida d'un descans inconscient a la tomba (Ecl. 
9:5, 10), i després la resurrecció final, sense cap oportunitat posterior de canviar el 
nostre destí (Hebr. 9:27). En quant als morts (com s'indica a la lliçó 3), pel fet que tots 
dormen i estan inconscients, per a ells la segona vinguda de Crist passa tot just un 
moment després que moren. Per a tu, en la teva experiència personal (igual que per a 
tot el poble de Déu de totes les èpoques), el retorn de Crist és a un instant de la teva 
mort. Això és d'aquí a molt poc temps, oi? 
 
Cada dia que passa ens apropem més a la gloriosa aparició del Senyor Jesucrist als 
núvols del cel. Encara que no sabem quan vindrà exactament, 
podem estar segurs que ho farà, i això és el que importa realment. 
 
En un sermó, un pastor va argumentar que no li importava quan seria la vinguda de 
Crist; tot allò que li importava era que Crist vingués. Com funciona aquesta lògica per a 
tu, i com et podria ajudar si estàs desanimat perquè Crist encara no ha tornat? 
 
 
Lliçó 8 | Dimarts 15 de novembre 
“JO EL RESSUSCITARÉ” 
 
En un dels seus miracles, Jesús havia alimentat cinc mil persones amb 
només una petita quantitat de pa i peix (Joan 6:1-14). En adonar-se que 
la multitud tenia la intenció de proclamar-lo rei (Joan 6:15), Jesús va navegar amb els 
seus deixebles a l'altra banda del mar de Galilea. Però, l'endemà, la multitud ho va 
seguir fins allà, on ell va pronunciar el seu poderós sermó sobre el Pa de vida, amb 
especial èmfasi en el do de la vida eterna (Joan 6:22-59). 
 
Llegeix Joan 6:26 al 51. Com va relacionar Jesús el do de la vida eterna amb 
la resurrecció final dels justos? 
 
Al seu sermó, Jesús va destacar tres conceptes bàsics pel que fa a la vida eterna. En 
primer lloc, es va identificar com “el pa (...) que va baixar del cel i dóna vida al món” 
(Joan 6:33, 58). En declarar “Jo sóc (grec egō eimi) el pa de vida” (Joan 6:35, 48), Jesús 
es va presentar com el gran “JO SÓC” de l'Antic Testament (Èx. 3:14). En segon lloc, 
Jesús va explicar que podem obtenir vida eterna a ell: “Qui ve a mi” i “qui creu en mi” 
tindrà aquesta benedicció (Joan 6:35). I finalment, Jesús va vincular el do de la 



immortalitat amb la resurrecció final, al assegurar tres vegades a la seva audiència: “I 
jo el ressuscitaré el darrer dia” (Juan 6:40, 44, 54). 
 
Jesús també va fer aquesta sorprenent promesa: “De cert, de cert us dic: El qui creu en 
mi té vida eterna” (Joan 6:47). Per tant, el do de la vida terna ja és una realitat present. 
Però això no vol dir que el creient mai morirà, perquè la mateixa expressió “el 
ressuscitaré” (Joan 6:40) implica tornar a viure després d'haver estat mort. 
 
La imatge és clara. Sense Crist, no tenim vida eterna. Però, encara després de 
acceptar Crist i tenir la seguretat de la vida eterna, per ara continuem sent mortals i, 
per tant, subjectes a la mort natural. A la Segona Vinguda, Jesús ens ressuscitarà, i en 
aquest mateix moment ens donarà el do de la immortalitat, 
que ja era nostre. La garantia d'aquest do no prové d'una suposada immortalitat 
natural de l'ànima, sinó de la justícia de Jesús que rebem per 
la fe en ell. 
 
Medita sobre les paraules de Jesús que, si hi creus, tens (ara mateix) vida eterna! 
Aquesta meravellosa promesa, com et pot ajudar a afrontar la dolorosa realitat de la 
nostra mortalitat actual, encara que només sigui temporal? 
 
 
Lliçó 8 | Dimecres 16 de novembre 
AL SO DE LA TROMPETA 
 
Els tessalonicencs estaven convençuts que es concediria vida eterna exclusivament als 
qui romanguessin vius fins a la Segona Vinguda. “Havien 
protegit acuradament la vida dels seus amics perquè no morissin i perdessin la 
benedicció que ells esperaven rebre en venir el seu Senyor. Però els seus estimats, un 
darrere l'altre, els havien estat arrabassats; i amb angoixa els tessalonicencs havien 
mirat per darrera vegada les cares dels seus morts, gosant tot just esperar trobar-los a 
la vida futura” (HAp 212). 
 
Llegeix 1 Tessalonicencs 4:13 al 18. Com va corregir Pau aquest concepte erroni? 
 
Hi ha una tendència històrica a llegir a l'expressió “portarà Déu amb Jesús els qui hi van 
dormir” (1 Tes. 4:14) més del que diu el text. Molts que accepten la teoria de la 
immortalitat natural de l'ànima suggereixen que Crist, a la seva 
segona vinguda, portarà del cel les ànimes dels justos morts que ja són allà amb Déu, 
perquè aquestes ànimes es puguin reunir amb els seus respectius 
cossos ressuscitats. Però aquesta interpretació no harmonitza amb els ensenyaments 
generals de Pau sobre el tema. 
 
Llegeix les paraules d'aquest teòleg no adventista sobre el significat veritable 
d'aquest verset: “La raó per la qual els cristians tessalonicencs poden tenir 
esperança mentre ploren pels membres morts de la seva església és que Déu els 
'portarà', és a dir, ressuscitarà aquests creients morts i farà que hi siguin presents en el 
retorn de Crist, de manera que estaran “amb Jesús”. La implicació és que aquests 



creients morts no tindran cap tipus de desavantatge a la parusia de Crist, sinó que 
estaran 'amb Jesús' de tal manera que compartiran per igual amb els creients vius la 
glòria vinculada amb el seu retorn” (J. A. D. Weima, 1-2 Thessalonians, Baker Exegetical 
Commentary on the New Testament, p. 319). 
 
Si les ànimes dels justos morts ja estiguessin amb el Senyor al cel, Pau no tindria la 
necessitat d’esmentar la resurrecció final com l'esperança cristiana; podria haver 
esmentat que els justos ja estaven amb el Senyor. Tanmateix però, explica que “els 
que van dormir en ell” (1 Tes. 4:14) ressuscitarien d’entre els morts al final dels temps. 
 
L'esperança en la resurrecció final va portar consol als afligits tessalonicencs. 
La mateixa esperança ens pot ajudar a afrontar amb seguretat els dolorosos moments 
en què les fredes urpes de la mort ens prenen a els nostres éssers estimats. 
 
 
Lliçó 8 | Dijous 17 de novembre 
LA TROBADA ETERNA 
 
Llegeix 1 Corintis 15:51 al 55. Quin “misteri” (1 Cor. 15:51) està explicant 
Pau? 
 
Alguns predicadors populars suggereixen que aquest “misteri” (1 Cor. 15:51) 
és el “rapte secret” de l'església, que passarà set anys abans de la gloriosa segona 
vinguda de Crist. En aquest “rapte secret”, els cristians fidels són portats al cel en 
forma sobtada, silenciosa i secreta, mentre que tots els altres 
romanen aquí preguntant-se què els va succeir. Hi ha gent que podria anar en un 
automòbil i de sobte descobrir que es queda sense conductor, perquè aquest ha estat 
arrabassat al cel, i tot el que “queda és la seva roba”. La reeixida saga Left Behind 
(Deixats enrere), de 16 toms, que es va convertir en quatre pel·lícules, promovia 
aquest fals ensenyament, i el va exposar a milions de persones. 
 
Per descomptat, cap passatge bíblic recolza una distinció tan artificial entre el rapte i la 
Segona Vinguda. El “misteri” a què es refereix Pau és simplement la transformació dels 
justos vius, que s'uneixen als justos ressuscitats a la segona vinguda de Crist. Aquest és 
el “rapte”. No hi ha un “rapte secret” perquè la Segona Vinguda serà visible per a tots 
els éssers humans vivents (Apoc. 1:7). I, tant la resurrecció dels morts com la 
transformació dels vius passaran al so de la trompeta a la vinguda de Crist (1 Cor. 
15:51, 52). 
 
La segona vinguda de Crist donarà lloc a la trobada més sorprenent que mai no hagi 
existit. Els justos vius són transformats “en un moment, a un obrir i tancar d'ulls” (1 
Cor. 15:52). A la veu de Déu, són glorificats; ara es tornen immortals, i amb els sants 
ressuscitats són arrabassats per trobar-se amb el seu Senyor a l'aire. Els àngels 
“ajuntaran els seus escollits, dels quatre vents, des d'un extrem del cel fins a l'altre” 
(Mat. 24:31). 
 



“Sants àngels porten infants als braços de les mares. Amics, a qui la mort va separar 
per llarg temps, es reuneixen per no separar-se mai més, i amb cants de goig 
ascendeixen junts a la ciutat de Déu” (CS 703).  
 
Aquesta és una promesa tan sorprenent, una cosa tan diferent de tot el que coneixem, 
que és difícil de comprendre. Però pensa en la immensitat del cosmos, així com en la 
increïble complexitat de la vida aquí. La Creació mateixa en dóna testimoni del 
sorprenent poder de Déu. Què ens ensenya tot això sobre el poder de Déu per 
transformar els vius i ressuscitar els morts en la segona vinguda de Jesús? 
 
 
Lliçó 8 | Divendres 18 de novembre 
PER ESTUDIAR I MEDITAR: 
 
Llegeix Elena de White, Els fets dels apòstols, “Les cartes als tessalonicencs”, 
pp. 210-220; “Trucats a assolir una norma més alta”, pp. 255-265. 
 
“Els romans”, va escriure Stephen Cave, “eren molt conscients de la creença 
dels cristians que algun dia ressuscitarien físicament de la tomba, i feien tot el possible 
per burlar-se i obstaculitzar aquestes esperances. Un informe d'una 
persecució a la Gàl·lia el 177 dC. registra que als màrtirs primerament els executaven, 
després deixaven podrir els cadàvers sense enterrar durant sis 
dies abans de cremar-los i llançar les cendres al riu Roina: “Ara vegem si  
ressusciten', s'informa que deien els romans” (S. Cave, Immortality: The Quest 
to Live Forever and How It Drives Civilization, pàg. 104, 105). 
 
Aquesta petita lliçó objectiva sobre escepticisme teològic, encara que és dramàtica, no 
ve al cas; no va demostrar res sobre la promesa bíblica de la resurrecció. El Poder que 
va ressuscitar Jesús d’entre els morts també pot fer 
el mateix per nosaltres, independentment de l'estat en que es trobe el nostre cos. Al 
capdavall, si aquest mateix Poder va crear el cosmos infinit i ho sosté, certament 
podria transformar els vius i ressuscitar els morts. 
 
“També portarà Déu amb ell als qui van dormir en Jesús”, va escriure Pau. Molts 
interpreten aquest passatge com si signifiqués que els que dormen seran portats amb 
Crist des del cel, però segons Pau, com Crist es va aixecar dels morts, així Déu portarà 
de les seves tombes als sants que van dormir, i els portarà amb ell al cel. Quin preciós 
consol! Quina gloriosa esperança!, no només per a la església de Tessalònica, sinó 
també per a tots els cristians on sigui que estiguin” (HAp 213, 214). 
 
PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. Algú va dir: “La mort acaba amb tu.(...) L'aniquilació total, que no deixa vestigis de 
res, contribueix en gran mesura a destruir el significat de la vida”. I té raó. Aleshores, 
quina esperança tenim contra aquest sense sentit a la nostra vida? 
2. Com podem harmonitzar la necessitat de créixer cap a la perfecció (Fil. 3:12-16) amb 
el fet que només en la segona vinguda de Crist rebrem una naturalesa incorruptible i 
sense pecat (1 Cor. 15:50–55)? 



3. Com podríem ajudar algú atrapat en la idea del “rapte secret” a veure per què 
aquest ensenyament és incorrecte? 
4. Torna a llegir 1 Corintis 15:12 al 19. Aquests versets quina poderosa evidència 
presenten de l'ensenyament que els morts dormen, i no hi són 
a dalt, al cel, amb Jesús? Quin sentit tenen aquests versets, si els justos morts 
efectivament estiguessin al cel amb Jesús ara? 
 


