
Lliçó 10: Pel 3 de desembre de 2022 
EL FOC DE L'INFERN 
Dissabte 26 de novembre 
LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Marc 9:42–48; Malaquies 4:1; Judes 7; 
1 Timoteu 2:5; Fets 2:29, 34, 35; 1 Joan 5:3–12. 
 
PER MEMORITZAR: 
“Examineu-ho tot, retingueu el que és bo.” (1 Tes. 5:21). 
 
El poeta italià Dante Alighieri (1265-1321) va escriure la seva famosa obra La divina 
comèdia, que tracta d’un viatge fictici de l’ànima després de la mort. 
L'ànima va a l'infern a l'interior de la Terra; o al purgatori, on el esperit humà pot 
purificar-se i fer-se mereixedor de pujar al cel; o al paradís, a la presència de Déu 
mateix. 
 
Tot i que només és ficció, una obra literària, el missatge de Dante va acabar 
tenint moltíssima influència en la teologia cristiana, especialment en la 
teologia catòlica romana. La noció bàsica que l'ànima immortal va a l'infern, 
al purgatori o al paradís és fonamental per a aquesta església. Moltes confessions 
protestants conservadores també creuen en una ànima immortal que, després de la 
mort, puja al paradís o baixa a l'infern. De fet, si l'ànima 
humana mai no mor, llavors ha d'anar a algun lloc després que mor el cos. En resum, 
una falsa interpretació de la naturalesa humana ha portat a terribles errors teològics. 
 
Aquesta setmana ens ocuparem d'algunes d'aquestes teories no bíbliques així 
com de la cosmovisió bíblica del que passa després de la mort. 
 
 
 
Lliçó 10 | Diumenge 27 de novembre 
CORCS IMMORTALS? 
 
Compara Marc 9:42 al 48 amb Isaïes 66:24. Com entens l'expressió 
“el corc no mor” (Mar. 9:48)? 
 
Alguns interpreten el substantiu singular “corc” (Mar. 9:48) com una al·lusió a la 
suposada ànima o esperit incorpori de l'impiu que, després de la mort, va directament 
a l'infern, on mai no mor i pateix el turment etern. 
 
Però aquesta interpretació no reflecteix la noció bíblica de la mort inconscient. 
A més, ignora el context veterotestamentari del passatge. En realitat, “ 'el corc' en 
singular s'utilitza genèricament per a 'els corcs', no significa un sol corc. La referència 
és als corcs que s'alimenten de cossos en descomposició” (R. G. Bratcher i E. A. Nida, A 
Translator's Handbook on the Gospel of Mark, pàg. 304). 
 



En Marc 9:48, Jesús cita Isaïes 66:24, que diu: “I quan surtin veuran els cadàvers dels 
homes que es van revelar contra mi: perquè el seu cuc no morirà i el seu foc no 
s’apagarà, i seran una abominació per a tot ésser humà”. 
 
Aquesta aterridora escena metafòrica retrata un camp de batalla on els enemics de 
Déu són morts a terra i en procés de destrucció. Els cossos que no consumeix el foc els 
descomponen els cucs; o potser primer els consumeixen els cucs i després el foc. De 
qualsevol manera, no n'hi ha cap referència a cap presumpta ànima que escapi de la 
destrucció del cos i que voli a l'infern. 
 
Però què passa amb els cucs que mai moren? El llenguatge metafòric d'Isaïes 66:24 
(citat a Mar. 9:48) no implica que aquests cucs siguin immortals. (Cucs immortals?) 
L'èmfasi és que els cucs no deixen incompleta la seva tasca destructiva. En altres 
paraules, segueixen devorant el cos dels malvats fins a destruir-lo del tot. En canvi, els 
fidels fills de Déu habitaran joiosos en “els nous cels i la nova terra” i adoraran Déu en 
el seva mateixa presència (Isa. 66:22, 23). Amb destinacions tan contrastants al cap, no 
és estrany que Jesús declarés que seria molt millor que algú entrés al Regne de Déu 
sense una part essencial del seu cos (sense una mà, un peu, o fins i tot un ull) a tenir 
un cos perfecte que serà destruït per cucs i el foc (Mar. 9:42–48). 
 
Al cap i a la fi, ens salvem o ens perdem completament; no hi ha terme 
mitjà. Podem tenir vida eterna o patirem la destrucció eterna. Quines decisions 
has de prendre avui? Aquesta realitat, la vida eterna o la destrucció eterna, 
com hauria de repercutir en aquestes decisions? 
 
 
Lliçó 10 | Dilluns 28 de novembre 
EL FOC DE L'INFERN 
 
Al seu fulletó per a nens titulat The Sight of Hell (La visió de l'infern), pàgina 24, el 
sacerdot catòlic anglès John Furniss (1809-1865) il·lustra el turment etern mitjançant 
una gran bola de ferro massís, més gran que el cel i la Terra. “Una au ve una vegada 
cada cent milions d'anys i tot just toca la gran bola de ferro amb una ploma de la seva 
ala”. L'autor argumenta que els pecadors continuaran cremant a l'infern fins i tot 
després que la bola de ferro es desgasti amb aquests ocasionals tocs de plomes! 
 
El més trist és que molts protestants encara avui creuen en una cosa semblant vers els 
perduts. 
 
Llegeix Malaquies 4:1 i Judes 7. Aquests passatges com ens poden ajudar a 
entendre millor la noció del “foc etern” o la idea, com Jesús la va expressar, que els 
perduts estaran a “el foc etern” (Mat. 18:8) o en un “foc 
que no pot ser apagat”? (Mar. 9:43). 
 
La paraula “etern” (hebreu, ‘olam; grec, aió, aionios) té diferents significats, segons el 
context immediat. Per exemple, quan es relaciona amb Déu (Deut. 33:27, “etern”), la 
paraula expressa la seva eternitat. Quan es relaciona amb els éssers humans (Èxo. 



21:6, “per sempre”), la paraula es limita a temps de vida. Quan qualifica el foc (Mat. 
18:8; 25:41; “etern”), implica que el foc no s'apagarà fins no consumir completament 
allò que s'està cremant. Això significa que el “foc etern” serà etern en el sentit que 
consumirà els malvats de manera completa i irreversible, “i no els deixarà ni arrel ni 
branca” (Mal. 4:1). 
 
La teoria del càstig etern dels impius té serioses implicacions. Si es castigués els 
malvats per sempre, el mal mai s'eradicaria. A més, tota la vida humana deriva de Déu 
(Deut. 32:39; Sal. 36:9), qui “no (s)i alegr(a) amb la mort del malvat” (Eze. 33:11, NVI). 
Per què, aleshores, continuaria donant vida als malvats perquè pateixin un turment 
sense fi? No seria gaire més raonable que acabés amb la seva existència? Si els impius 
seran castigats “segons les seves obres” (Apoc. 20:12), per què aleshores una curta 
vida humana ha de ser 
castigada indefinidament? 
 
Totes les referències bíbliques al “foc etern” s'han de considerar al·lusions al “llac de 
foc” posterior al mil·lenni d'Apocalipsi 20 (vegeu la lliçó 13). Per tant, no és bíblic parlar 
d'un infern que ja és present i que crema per sempre. 
 
Tot i que l'infern de foc és nefast, la veritat sobre l'infern què ens revela 
sobre l'amor de Déu, especialment en contrast amb la idea del turment 
etern? 
 
 
Lliçó 10 | Dimarts 29 de novembre  
ELS SANTS AL PURGATORI 
 
L´Església Catòlica Romana sosté que els morts que no mereixen l’infern però que 
encara no estan a punt per al paradís poden purgar els seus pecats al purgatori i 
després ascendir d'allà al paradís. Els seus patiments al purgatori es poden reduir amb 
les oracions i les penitències dels seus éssers estimats.  
 
El Catecisme de l'Església Catòlica és explícit sobre el purgatori: “Els que moren a la 
gràcia i l'amistat de Déu, però imperfectament purificats, encara que estan segurs de la 
seva salvació eterna, pateixen una purificació després de la seva mort, a fi d'obtenir la 
santedat necessària per entrar al goig de Déu” (Catecisme de l'Església Catòlica, part 1, 
secc. 2, cap. 3, art. 12, par. 1.030). Assenyala, a més, que el seu patiment es pot 
alleujar amb les oracions dels seus éssers estimats, així com amb altres actes a favor 
dels morts. “L'Església també recomana les almoines, les indulgències i les obres de 
penitència a favor dels difunts” (Catecisme de l'Església Catòlica, parr. 1.032). 
 
Llegeix Eclesiastès 9:10, Ezequiel 18:20 al 22 i Hebreus 9:27. Com refuten aquests 
passatges la teoria del purgatori? 
 
El dogma del purgatori combina la noció pagana d’un infern ardent amb la pràctica 
pagana de pregar pels morts. Aquest dogma és inacceptable per els qui creuen en els 
ensenyaments bíblics (1) que els morts descansen en forma inconscient a les seves 



tombes (Ecl. 9:10); (2) que la justícia d'un ésser humà caigut no es pot transferir a un 
altre ésser humà caigut (Eze. 18:20-22); (3) que el nostre únic Mitjancer és Jesucrist (1a 
Tim. 2:5); i (4) que a la mort li segueix el Judici Final, sense cap segona oportunitat per 
penedir-se de les trampes d'aquesta vida (Heb. 9:27). 
 
Una implicació encara més seriosa és fins a quin punt la teoria antibíblica del 
purgatori distorsiona el propi caràcter de Déu. De fet, “l'obra de Satanàs des de la seva 
caiguda és mal interpretar el nostre Pare celestial. Ell va suggerir el dogma 
immortalitat de l'ànima.(...) La idea d'un infern que crema eternament és fabricació de 
Satanàs; el purgatori és invenció seva. Aquests ensenyaments falsifiquen el caràcter de 
Déu, perquè se'l tingui per sever, venjatiu, arbitrari i 
mancat de perdonar” (Manuscrit 51, 10/12/1890). En comptes que els morts esperin la 
vinguda de Crist adormits, aquest concepte sosté que estan al purgatori, i que allà 
pateixen fins que algú aconsegueixi treure'ls. 
 
Els errors com el purgatori o el turment etern què ens ensenyen sobre la 
importància de la doctrina? Per què és important el que creiem i no només a 
qui creiem? 
 
 
Lliçó 10 | Dimecres 30 de novembre 
UN PARADÍS AMB ÀNIMES INCORPÒRIES 
 
Tot i que els protestants no accepten el purgatori, molts creuen que les ànimes dels 
justos morts ja gaudeixen del paradís en la presència mateixa de Déu. Alguns 
argumenten que aquestes “ànimes” són només esperits incorporis; altres creuen que 
són esperits incorporis, però coberts per un cos espiritual de glòria. 
 
Qualsevol que sigui el suposat estat metafísic dels morts vius, aquestes teories 
soscaven la doctrina bíblica de la resurrecció final i el judici de els morts. Per què hi ha 
una resurrecció i un judici (Apoc. 20:12-14), si les ànimes dels justos ja estan gaudint 
del paradís? 
 
Llegeix Fets 2:29, 34 i 35, i 1a als Corintis 15:16 al 18. Quina llum ens aporten aquests 
passatges sobre l'estat dels morts i els que esperen la resurrecció? 
 
La Bíblia ensenya que tots els éssers humans que ja són al cel van ser 
traslladats vius, com en el cas d'Enoc (Gèn. 5:24) i Elies (2 Rei. 2:9-11), o 
ressuscitats d’entre els morts, com Moisès (Jud. 9) i aquells que van ressuscitar 
amb Crist (Mat. 27:51–53). 
 
Com ja hem vist, l'al·lusió a les ànimes sota l'altar que clamen Déu per venjança (Apoc. 
6:9-11) és només una metàfora de la justícia, i no valida la teoria de la immortalitat 
natural de l’ànima. En cas contrari, aquestes persones difícilment estarien gaudint de 
la seva recompensa eterna. En realitat, la tomba 
és un lloc de descans per als morts, que inconscientment esperen la resurrecció final, 
quan se'n restaurarà l'existència conscient. Els morts, fins i tot els morts justos, no són 



ànimes incorpòries que passegen pel cel, esperant pacientment reunir-se amb el seu 
cos a la resurrecció final. 
 
A més, de què podria estar parlant Pau en 1 Corintis 15:18, quan diu que, si no hi va 
haver resurrecció dels morts, llavors “també els que van dormir en Crist van morir”? 
Com van poder morir, si ja són a la felicitat celestial i han estat allà tot el temps des 
que van morir? Una doctrina central i clau del Nou Testament, la resurrecció dels 
morts quan Crist torni, queda invalidada pel fals ensenyament que els justos morts 
s'eleven cap a la seva recompensa eterna immediatament després de morir. Tan 
mateix, però, escoltem això tot el temps, especialment als funerals. 
 
Com podries ajudar la gent a comprendre que la idea que els morts dormen a la terra 
és realment una “bona notícia”, en el sentit que realment estan en repòs i no senten 
dolor ni pateixen? 
 
 
Lliçó 10 | Dijous 1r de desembre  
LA COSMOVISIÓ BÍBLICA 
 
Llegeix 1a Joan 5:3 al 12. Per què l'apòstol Joan limita la “vida eterna” solsamènt als 
qui estan en Crist? 
 
La doctrina bíblica de la immortalitat condicional de l’ésser humà, en contrast 
amb la teoria antibíblica de la immortalitat natural de l'ànima, es fa explícita a 1 Joan 
5:11 i 12. Per comprendre el significat d'aquest important passatge, hem de recordar 
que només la Deïtat “té immortalitat” (1 Tim. 6:15, 16) i és l'única Font de vida (Sal. 
36:9; Col. 1:15-17; Heb. 1:2). 
 
Quan el pecat va entrar al món mitjançant la caiguda d'Adam i d'Eva (Gèn. 3), ells i tots 
els seus descendents (fins i tot nosaltres) van caure sota la maledicció 
de la mort física i van perdre el do de la vida eterna. Però el nostre Déu amant va 
implementar el pla de salvació perquè els éssers humans recuperessin la vida eterna, 
la vida que devia haver estat seva des del principi. Com va escriure Pau: “Segons ens va 
escollir en ell abans de la fundació del món, per que fóssim sants i sense taca davant 
seu” (Efe. 1:4). 
 
L'apòstol Pau explica que, “com el pecat va entrar al món per un home (Adan), i pel 
pecat la mort”, així per mitjà d'”un sol, Jesucrist”, tots els éssers humans tenen accés al 
do gratuït de la vida eterna (Rom 5:12-21). Aquí Pau fa una referència inequívoca a un 
Adam literal que va portar el pecat i la mort a aquest món. Res no té sentit a la Bíblia 
sense un Adam literal que, per causa de la transgressió, va portar el pecat i la mort a el 
nostre món. 
 
Per tant, afegeix l'apòstol Joan, “Déu ens ha donat vida eterna; i aquesta vida és al seu 
Fill. Qui té el Fill, té la vida; el que no té el Fill de Déu no té la vida” (1 Joan 5:11, 12). 
 



El panorama complet es torna més clar a la llum de les declaracions de Jesús: “Que tot 
aquell que veu el Fill, i creu en ell, tingui vida eterna; i jo li ressuscitaré el darrer dia” 
(Joan 6:40), i: “Jo sóc la resurrecció i la vida; el que creu en mi, encara que sigui mort, 
viurà” (Joan 11:25). 
 
Això significa que la vida eterna és un do de Déu que rebem mitjançant Crist, que 
s'aconsegueix al present, però es gaudeix plenament sols després de la resurrecció 
final dels justos. La conclusió és molt senzilla: Si es concedeix vida eterna només als qui 
estan en Crist, els qui no hi són en ell no tenen vida eterna (1 Joan 5:11, 12). En canvi, 
la teoria de la immortalitat natural de l'ànima adjudica vida eterna, al paradís o a 
l'infern, a tots els éssers humans, fins i tot als que no estan en Crist. Per més que 
aquest ensenyament sigui popular, no és bíblic. 
 
 
 
Lliçó 10 | Divendres 2 de desembre 
PER ESTUDIAR I MEDITAR: 
 
Llegeix Elena de White, El conflicte dels segles, “El misteri de la immortalitat”, 
pp. 586-606; “Ens poden parlar els nostres morts?”, pàg. 607-618. 
 
“Sobre l'error fonamental de la immortalitat natural descansa la doctrina de la 
consciència en la mort; doctrina que, com la del turment etern, s’oposa als 
ensenyaments de les Escriptures, als dictats de la raó i als nostres sentiments 
d’humanitat. Segons la creença popular, els redimits al cel estan al corrent de tot el 
que passa a la Terra, i especialment a la vida dels amics que van deixar enrere. Però 
com podria ser una font de felicitat per els morts conèixer les tribulacions dels vius, ser 
testimonis dels pecats comesos pels seus estimats, i veure'ls patir totes les penes, 
desil·lusions i angoixes de la vida? Quant podrien gaudir de la felicitat del cel els que 
voletegen sobre els seus amics a la Terra? I com de profundament repulsiva és la 
creença que, tot just exhalat l'últim sospir, l'ànima de l'impenitent és llançada a les 
flames de l'infern! En quins abismes de dolor s'han d'enfonsar els que veuen als seus 
amics baixar a la tomba sense preparació, per entrar en una eternitat de pecat i 
aflicció!” (CS 600, 601). 
 
PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. Els qui han parlat amb altres cristians sobre l'estat dels morts i la naturalesa de 
l'infern, el més probable és que hagin descobert com són de inflexibles i fermes les 
persones en la seva creença, no només en la idea que els estalvis van immediatament 
al cel, sinó fins i tot que els perduts són al turment etern de l'infern. Per què creus que 
és així? Una cosa és que vulguin creure que els seus éssers estimats morts estan “amb 
el Senyor” (i això és comprensible fins a cert punt encara que, com hem vist, encara 
queda el tema de com de angoixant seria per a ells contemplar el desastre d'aquí baix). 
Però, per què hi ha un aferrament tan fort a la horripilant idea que els perduts són 
turmentats 
eternament a l'infern? Què ens ensenya aquest fet sobre quant poderosa pot ser la 
tradició? Analitzeu a classe. 



2. La majoria de les confessions cristianes proclamen la teoria no bíblica de la 
immortalitat natural de l'ànima, amb totes les teories correlacionades. Què més 
hauríem de fer com a església (a més del que ja estem fent) per proclamar al món la 
visió bíblica de la mort i el més enllà? 
3. Encara que el poema de Dante, “La divina comèdia”, era mera ficció, va exercir una 
gran influència per ajudar a consolidar ensenyaments falsos a la 
ment de la gent sobre el que passa amb “l'ànima” després de la mort. Quines lliçons 
podem aprendre de la facilitat amb què la teologia cristiana es pot veure influenciada 
per ensenyaments externs? Quines altres idees no cristianes influeixen en el 
pensament cristià fins i tot en la actualitat, i com ens en podem protegir? 
 


