
Lliçó 9: Pel 26 de novembre de 2022 

PASSATGES CONTRADICTORIS? 
Dissabte 19 de novembre 
LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Lluc 16:19–31; 23:43; Joan 20:17; 
Filipencs 1:21–24; 1 Pere 3:13–20; Apocalipsi 6:9–11. 
 
PER MEMORITZAR: 
“Vosaltres examineu les Escriptures perquè us penseu trobar-hi la vida eterna, i elles 
són les que donen testimoniatge de mi,” (Joan 5:39). 
 
Pere ens exhorta: “(esteu) disposats sempre a respondre a tothom que s'interessi per 
l'esperança que hi ha en vosaltres” (1a Ped. 3:15). Pau afegeix: “predica la paraula, 
repeteix-la a temps i fora de temps, procura ser convincent, reprèn i exhorta 
pacientment i amb bon mestratge. Perquè vindrà un temps que no suportaran la sana 
doctrina, sinó que seguint els propis desigs es rodejaran de mestres a la seva mida, per 
ganes d'escoltar,” (2 Tim. 4:2, 3). Per aquesta raó, no només hem de considerar aquells 
passatges que es poden explicar fàcilment i que s'ajusten a les nostres creences, sinó 
també ocupar-nos dels passatges que es fan servir comunament per ensenyar alguna 
cosa diferent del que creiem. 
 
Per fer-ho, hem de seguir l'exemple inspirador de Jesús. “Crist mateix no va suprimir 
una paraula de la veritat, sinó que la va dir sempre amb amor.(...) Mai va ser 
desagradable ni va dir sense necessitat una paraula amb enuig; mai va causar un dolor 
innecessari a una ànima sensible. No va censurar la feblesa humana” (DTG 319).  
Aquesta setmana estudiarem alguns passatges intrigants que la gent fa servir per 
justificar la immortalitat natural de l’ànima. Aquestes reflexions han d'enfortir les 
nostres conviccions i ajudar-nos a respondre amb amabilitat els qui qüestionen aquest 
ensenyament fonamental. 
 
 
 
Lliçó 9 | Diumenge 20 de novembre 
EL RIC I LLÀTZER 
 
Llegeix Lluc 16:19 al 31. Per què aquesta història no és una descripció literal de la 
vida després de la mort? 
 
Alguns erudits suggereixen que Lucas 16:19 al 31 s'ha d'interpretar literalment, 
és a dir, com a descripció de l'estat dels morts. Però aquesta postura portaria a 
diverses conclusions no bíbliques i en contradiria molts de els passatges que ja hem 
vist. 
 
En primer lloc, hauríem d'admetre que el cel i l'infern hi són prou a prop com per 
permetre una conversa entre els habitants dels dos llocs (Lc 16:23–31). També 
hauríem de suposar que, al més enllà, mentre que el cos jeu a la tomba, queda una 
forma conscient de l'ànima espiritual amb “ulls”, un “dit”, una “llengua”, i que fins i tot 
té set (Luc. 16:23, 24). 



 
Si aquest passatge fos una descripció de l'estat de l'ésser humà a la mort, 
llavors el cel sens dubte no seria un lloc de goig i felicitat, perquè els salvatis 
podrien seguir de prop els patiments interminables dels seus éssers estimats 
perduts, i fins i tot dialogar amb ells (Lc 16:23–31). Com podria una mare ser feliç al cel 
mentre contempla les incessants agonies del seu estimat fill a l'infern? En aquest 
context, seria pràcticament impossible que es complís la promesa de Déu que no hi 
haurà més tristesa, plor ni dolor (Apoc. 21:4). 
 
A causa d'aquestes incoherències, molts erudits bíblics moderns consideren 
que la història de l'home ric i Llàtzer és una paràbola en què no tots els detalls es 
poden interpretar literalment. George E. Ladd, si bé no és adventista, clarament 
semblaria que ho fos quan diu que aquesta història probablement era “una paràbola 
que va fer ús del pensament jueu contemporani i no pretén ensenyar res sobre l'estat 
dels morts” (G. E. Ladd, “Eschatology”, a The New Bible Dictionary, editat per J. D. 
Douglas, p. 388). 
 
La paràbola del ric i Llàtzer presenta un marcat contrast entre un “home ric” ben vestit 
i “un captaire anomenat Llàtzer (...) ple de nafres” (Lluc 16:19, 20). El relat ensenya que 
(1) l'estatus i el reconeixement social a l'actualitat no són els criteris per a la 
recompensa futura, i (2) el destí etern de cada persona es decideix en aquesta vida, i 
no es pot revertir a l'altra vida (Lluc 16:25, 26). 
 
“Però Abraham digué: 'Si no fan cas de Moisès i dels profetes, tampoc no es 
convenceran si algú ressuscitava d'entre els morts'."” (Lluc 16:31). Quin missatge de les 
poderoses paraules de Jesús hem de considerar pel que fa a l'autoritat de la Bíblia i 
com hi responem? 
 
 
 
 
Lliçó 9 | Dilluns 21 de novembre  
“AVUI (...) AMB MI AL PARADÍS” 
 
Un dels passatges bíblics més utilitzats per intentar provar la immortalitat de l'ànima 
és Lluc 23:43: “Jesús li va contestar: "T'asseguro que avui seràs amb mi al paradís.”. 
Gairebé totes les versions de la Bíblia (hi ha algunes excepcions) tradueixen aquest 
versicle en forma similar, i fan la impressió que el mateix dia que Crist va morir 
estarien junts amb el lladre al Paradís. Això no ens hauria de sorprendre, perquè 
aquestes traduccions van ser fetes per erudits bíblics que creuen al dogma de la 
immortalitat natural de l'ànima. 
Però aquesta és la millor traducció del text? 
 
Compara Lluc 23:43 amb Joan 20:17 i Joan 14:1 al 3. Com s'ha d'entendre 
la promesa al lladre penedit a la creu a la llum de les paraules de Jesús adreçades a 
Maria Magdalena i la promesa que els va fer als deixebles? 
 



La suposició que Crist i el lladre van anar al Paradís (o cel) aquest mateix dia contradiu 
les paraules de Jesús a Maria Magdalena després de ressuscitar, que afirmen que 
encara ell no havia pujat a la presència del seu Pare celestial (Joan 20:17). Aquest 
error, que tant Jesús com el lladre penedit van ser al cel aquell dia, també contradiu la 
promesa de Jesús als seus deixebles que els portaria al cel tot seguit en la segona 
vinguda (Joan 14:1-3). 
 
La qüestió a Lluc 23:43 és si l'adverbi “avui” (grec sēmeron) s'ha de vincular amb el 
verb que el segueix (“estar”) o amb el verb que el precedeix (“dir”). Wilson Paroschi 
reconeix que, “des del punt de vista gramatical”, és pràcticament impossible 
determinar l’alternativa correcta. “Tan mateix, Lluc té una clara tendència a fer servir 
aquest adverbi amb el verb precedent. Això passa en 14 de les 20 aparicions de 
sēmeron a Lluc i Fets” (W. Paroschi, “The 
Significance of a Comma: An Analysis of Luke 23:43”, p. 7). Per tant, la lectura 
més natural de Lluc 23:43 seria: “De cert et dic avui que estaràs amb mi al paradís”. En 
aquest cas, l'expressió idiomàtica “et dic avui” emfatitza la rellevància i la solemnitat 
de la declaració “estaràs amb mi al paradís”. Resumint, Jesús li estava prometent, en 
aquell mateix moment, que estaria entre els salvats 
 
Llegeix la història del lladre penedit (Lc 23:39–43), a qui, malgrat la seva 
pecat, malgrat que no tenia res a oferir a Déu, Crist li va prometre la vida eterna. De 
quina manera poderosa aquesta història revela la gran veritat de la 
salvació només per la fe? De quina manera som com aquest lladre? En què ens 
diferenciem? 
 
 
Lliçó 9 | Dimarts 22 de novembre 
“PARTIR I ESTAR AMB CRIST” 
 
Llegeix Filipencs 1:21 al 24 i 1 Tessalonicencs 4:13 al 18. Quan esperava 
Pau estar “amb Crist” (Fil. 1:23) i “amb el Senyor” (1 Tes. 4:17)? 
 
El que va impulsar Pau va ser la passió de viure “en Crist” ara (2 Cor. 5:17) 
i “amb Crist” després de la seva segona vinguda (vegeu 1 Tes. 4:17). Per a l'apòstol, ni 
tan sols la mort podia posar fi a la seguretat de pertànyer al seu Salvador i Senyor. Com 
va dir a l'Epístola als Romans: “Ni la mort ni la vida” poden “separar-nos de l'amor de 
Déu, que és en Crist Jesús Senyor nostre” (Rom. 8:38, 39). “Doncs si vivim, per al 
Senyor vivim; i si morim, per al Senyor morim. Així doncs, sigui que visquem, o que 
morim, del Senyor som” (Rom. 14:8). 
 
Amb aquesta certesa al cap, Pau va parlar dels creients que ja havien mort com “els 
que van dormir en Jesús” (1 Tes. 4:14, RVA), i que ressuscitaran a la 
segona vinguda de Crist per rebre la vida eterna (1 Cor. 15:16-18; 1 Tes. 4:13-18).  
 
Quan Pau va esmentar el seu “desig de partir i estar amb Crist” (Fil. 1:23), va insinuar 
que després de la mort la seva ànima partiria per viure amb Crist en forma conscient? 
En absolut. Aquest verset és l'exteriorització del desig de Pau 



de deixar aquesta existència problemàtica i gaudir de la presència de Crist, sense 
prendre en compte el lapse de temps que pugui transcórrer entre  
aquests dos successos. El versicle no ensenya que Pau esperava anar al cel en morir, ja 
que ell mateix afirma que no rebria la seva recompensa fins a la segona vinguda de 
Crist (2 Tim. 4:8). 
 
En resum, Pau està dient “que, després de partir (morir), el proper que Pau sabrà és 
que Crist ve als núvols del cel per ressuscitar als morts, i “així estar sempre amb el 
Senyor” (1a Tes. 4:17). Els autors bíblics de vegades es refereixen conjuntament a dos 
successos molt separats en el temps” (BEA 1480). 
 
Però, per què Pau preferiria morir abans que viure? Perquè llavors finalment 
podria descansar de tots els seus problemes, sense necessitat de patir més 
mals al cos (1a Cor. 9:27). I ho faria amb la plena certesa que rebria “la corona de 
justícia” a la Segona Vinguda (2a Tim. 4:6–8). Encara que per descomptat Pau no volia 
morir, sabia el que passaria al moment de morir. 
 
Especialment en temps difícils, qui no ha pensat que seria tan bonic tancar els ulls en 
morir i, tot seguit, “estar amb Crist”? Aquest pensament, com ens ajuda a comprendre 
el que Pau va expressar a Filipencs? 
 
 
Lliçó 9 | Dimecres 23 de novembre  
PREDICAR ALS ESPERITS EMPRESONATS 
 
Llegeix 1a Pere 3:13 al 20. Com és que Crist “va predicar els esperits empresonats, 
(...) els dies de Noè”? (Vegeu també Gèn. 4:10.) 
 
Els comentaristes que creuen en la immortalitat natural de l'ànima generalment 
assenyalen que Crist va predicar “als esperits empresonats” (1a Pere 3:19) mentre 
encara descansava a la tomba. Per ells, el seu esperit desencarnat va ser a l'infern i va 
predicar els esperits incorporis dels antediluvians. 
 
No obstant això, aquesta idea fantàstica és bíblicament inacceptable perquè no hi ha 
una segona oportunitat de salvació per als morts (Hebr. 9:27, 28). 
Aleshores, per què Jesús els predicaria als qui ja no tenien més possibilitats 
de salvació? 
 
Paral·lelament i, de manera especial, aquesta teoria contradiu l'ensenyament bíblic de 
que els morts romanen inconscients a la tomba fins a la resurrecció final (Job 14:10-12; 
Sal. 146:4; Ecl. 9:5, 10; 1 Cor. 15:16-18; 1 Tes. 4:13-15).  
 
A més, si aquest versicle realment digués que Jesús, mentre va estar a la tomba, va 
baixar a l'infern a predicar els antediluvians malvats, per què només 
ells van escoltar el missatge? No hi havia altres perduts que cremaven a l'infern 
juntament amb ells? Per què només els antediluvians el van escoltar predicar? 
 



També és absurd suggerir que Crist va predicar als àngels caiguts que havien estat 
desobedients els dies de Noè. Mentre que als “esperits empresonats” se'ls descriu com 
a desobedients “en un altre temps” (1 Ped. 3:19, 20), la Bíblia diu que els àngels 
dolents romanen sent desobedients a la actualitat (Efe. 6:12; 1 Ped. 5:8). A més, els 
àngels caiguts estan “guardats(s) sota foscor, en presons eternes, per al judici del gran 
dia” (Jud. 6), sense cap oportunitat de salvació. 
 
Hem d'observar que, en 1 Pere 3, els “esperits empresonats” del verset 19 
s'identifiquen al verset 20 com els antediluvians que van “desobeir” als “dies de Noè”. 
El terme esperit (grec, pneuma) s'utilitza en aquest text, i en altres parts del Nou 
Testament (1 Cor. 16:18; Gàl. 6:18), en referència als vius que poden escoltar i 
acceptar la invitació de la salvació. L'expressió “empresonats” òbviament no es 
refereix a una presó literal, sinó a la presó del pecat en què es troba la naturalesa 
humana no regenerada (Rom. 6:1–23; 7:7–25). 
 
La predicació de Crist als antediluvians impenitents es va realitzar mitjançant 
Noè, a qui Déu va instruir divinament (Hebr. 11:7) i es va convertir en un  
“pregoner de justícia” per als seus contemporanis (2 Ped. 2:5). Els versets de Pere es 
van escriure en el context del que significa ser fidel; no són un comentari sobre l'estat 
dels morts. 
 
 
 
Lliçó 9 | Dijous 24 de novembre 
LES ÀNIMES SOTA L'ALTAR 
 
Llegeix Apocalipsi 6:9 a l'11. Com poden les ànimes dels màrtirs 
morts clamar “sota l'altar”? 
 
L'obertura del cinquè segell apocalíptic revela una escena inusual: Les 
ànimes dels màrtirs apareixen metafòricament “al peu de l'altar” clamant Déu 
per venjança (Apoc. 6:9-11). Alguns comentaristes s'inclinen a identificar 
aquest “altar” com l'Altar de l'Encens esmentat sota el setè segell (Apoc. 8:1–6). Però 
la referència a la “sang” (i no al “encens”) a Apocalipsi 6:9 al 11 ens porta a entendre 
una al·lusió a l'Altar de l'Holocaust, on es vessava la sang dels sacrificis (Lev. 4:18, 30, 
34). Així com la sang d'aquests sacrificis  
se solia ruixar al voltant de l'Altar, així també la sang dels màrtirs es va vessar 
simbòlicament a l'Altar de Déu quan van perdre la vida per romandre fidels a la 
paraula de Déu i al testimoniatge de Jesús (Apoc. 6:9; veure també Apoc. 12:17; 
14:12). 
 
Les ànimes sota l'altar també són simbòliques. Si prenem aquesta expressió 
en forma literal, hauríem de concloure que els màrtirs no són plenament feliços al cel, 
perquè encara estan clamant per venjança. Això difícilment soni com si estiguessin 
gaudint de la recompensa de la salvació. El desig de venjança pot fer que la teva vida 
sigui miserable. Però la teva mort també? 
 



A més, és important recordar que Joan no va rebre una visió del cel com aquest és 
realment. “Allà no hi ha cavalls blancs, vermells, negres o pàl·lids, 
muntats per genets bel·licosos. Jesús no és al cel en la forma de un xai amb una 
sagnant ferida de ganivet. Els quatre éssers vivents no representen criatures alades 
reals amb característiques d’animals. (...) Tampoc allà hi ha ànimes que jeuen a la base 
d'un altar. Tota l'escena va ser una representació gràfica i simbòlica” (CBA 7:794). 
 
George E. Ladd, un autor no adventista (que de nou sona com a adventista), va 
escriure: “En aquest cas (Apoc. 6:9-11), evidentment l'altar és l'Altar del Sacrifici, on 
s'escampava la sang del sacrifici. El fet que Joan veiés les ànimes dels màrtirs sota 
l'altar no té res a veure amb l'estat dels morts ni amb la seva situació a l'estat 
intermedi; és simplement una forma vívida de representar el fet que van ser 
martiritzats al nom del seu Déu” (A Commentary on the Revelation of John, p. 103). 
 
Qui (especialment aquells que han estat víctimes d'injustícies) no ha clamat per 
justícia, que encara no ha arribat? Per què hem de confiar per fe que, en darrera 
instància, la justícia, que tanta falta fa en aquest món, arribarà? Quin 
consol et dóna aquesta meravellosa promesa? 
 
 
 
Lliçó 9 | Divendres 25 de novembre  
PER ESTUDIAR I MEDITAR: 
 
Llegeix Elena de White, Paraules de vida del Gran Mestre, “Com es decideix la nostra 
destinació”, pàg. 204-215; El Desitjat de tota la gent, “Calvari”, pp. 690- 705; i 
Fonaments de l'educació cristiana, “Els docents com a exemples de integritat 
cristiana”, pàg. 564-572. 
 
“A la paràbola de l'home ric i Llàtzer, Crist mostra que els homes decideixen el seu 
destí etern en aquesta vida. La gràcia de Déu s'ofereix a cada ànima durant aquest 
temps de gràcia. Però si els homes malbaraten les seves oportunitats a la complaença 
del jo, s'amputen de la vida eterna. No se'ls concedirà cap temps de prova 
complementari. Per la seva pròpia elecció han constituït un gran avenc infranquejable 
entre ells i el seu Déu” (PVGM 204). 
 
“Quan aquests cristians primitius eren bandejats a les muntanyes i els deserts, quan a 
les masmorres se'ls deixava morir de gana, fred i tortura, quan el martiri semblava 
l'única manera d'escapar de la seva angoixa, la seva joia era ser tinguts per dignes de 
patir per causa de Crist, que havia estat crucificat a favor seu. El seu exemple serà un 
consol i estímul per al poble de Déu que patirà un temps d'angoixa com mai no n’hi ha 
hagut” (TI 5:198). 
 
PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. La cosmovisió bíblica de la naturalesa humana com ens pot ajudar a comprendre 
millor alguns dels passatges que estudiem durant aquesta setmana? 
2. Reflexionin sobre el contrast entre la religió no negociable dels màrtirs 



cristians i la religió flexible de la nostra generació postmoderna. En altres paraules, per 
què val la pena morir? No obstant això, si algú opina que totes les veritats són 
merament relatives o culturals, aleshores, per què morir per alguna? Alhora, què 
podem aprendre dels qui van estar disposats a morir per causes que creiem que són 
falses? 
3. Mediteu sobre la paràbola del ric i Llàtzer. Quan Jesús va ressuscitar de entre els 
morts, molts hi van creure. No obstant això, molts que van tenir les mateixes 
evidències no van creure. Què ens ensenya això vers de com de dur es pot tornar el cor 
humà cap a la veritat? Què podem fer per protegir-nos daixò? 
4. Jesús va esmentar que en algun moment els morts viuran: “els qui han fet el bé, per 
a resurrecció de vida; els qui han practicat el mal, per a resurrecció de condemnació” 
(Joan 5:29). Mil anys separen aquests dos esdeveniments, encara que semblés que 
succeïssin al mateix temps. Com podria això ajudar-nos a entendre el que diu Pau a 
Filipencs 1:23? 
 


