
Lliçó 12: Per al 24 de març de 2018

ELS HÀBITS D’UN MAJORDOM

Dissabte 17 de març

LLEGEIX PER L’ESTUDI D’AQUESTA SETMANA: Efesis 5:15-17; 
Colossencs 3:23; Lluc 12:35-48; Jaume 4:14; Fets 3:21; 1 Corintis 9:24-27.

PER MEMORITZAR:
“Com netejarà un jove el seu camí? Obervant la teva paraula! 
Amb tot el meu cor t'he cercat: no em deixis desviar dels teus manaments. 
He atresorat el teu parlar en el meu cor, per no pecar contra tu” 
(Salms 119:9-11, SBT).

Els hàbits revelen propòsit i direcció a la nostra vida. Els majordoms que desenvolupen bons
hàbits  són  els  més  fidels.  Daniel  tenia  l'hàbit  de  l'oració  diària  (Daniel  6:10).  Pau
acostumava estar a la sinagoga (Fets 17:1, 2). Ell també va escriure: “No es enganyeu: ‘Les
males companyies corrompen els bons costums’” (1 Corintis 15:33). Hem de conrear bons
hàbits per a reemplaçar els dolents.

“Cada un de nosaltres serà, aquí i per tota l'eternitat, el que els nostres hàbits facin que
siguem. Les vides dels que cultiven hàbits correctes i són fidels en tots els seus deures seran
com llums brillants que cobreixen el camí d'altres” (TI 4:443). 

La senda que crea un hàbit  és la manera més ràpida que pots prendre per obtenir la
recompensa que busques. Un hàbit és una decisió arrelada. En altres paraules, ni tan sols has
de pensar-hi; només fer-ho. Aquest hàbit pot ser molt bo o molt dolent, segons el que facis.
Aquesta setmana observarem hàbits poderosos que ajudaran a un majordom a estar en els
negocis de Déu.
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Lliçó 12   //   Diumenge 18 de març

HÀBIT: CERCAR A DÉU EN PRIMER LLOC

Tots tenim hàbits. La pregunta és: ¿De quin tipus són? ¿Bons o dolents? De tots els bons
hàbits que un cristià podria tenir, buscar a Déu en primer lloc cada dia hauria de ser el més
important.

“Cada matí consagra't tu mateix, ànima, cos i esperit a Déu. Estableix hàbits de devoció i
confia més i més en el teu Salvador” (MCP 1:15). Amb un hàbit així, segurament entraríem
per l'“estreta [...] porta [...] que mena a la vida” (Mateu 7:14, SBT). 

Déu va dir: “No tindràs altres déus davant meu” (Èxode 20:3). Jesús va dir, en el context
de les nostres necessitats bàsiques, “busqueu primer el Regne de Déu i la seva justícia”
(Mateu 6:33), i també se'ns va dir: “Em buscareu i em trobareu, perquè em buscareu de tot
cor” (Jeremies 29:13).

Llegeix Mateu 22:37 i 38; Fets 17:28; Efesis 5:15 al 17; i Colossencs 3:23. Què es diu aquí

que ens pot ajudar a entendre com posar Déu en primer lloc a la nostra vida?

De tots els exemples en relació amb buscar el Senyor en primer lloc, cap és millor que
l'exemple de Jesús. Ell en tot posava al seu Pare en primer lloc. Comencem a veure aquesta
prioritat durant la seva visita pasqual a Jerusalem de nen. En ser confrontat per la seva mare,
que l'havia trobat “al temple”, li va dir: “He d'estar per les coses del meu Pare” (Lluc 2:46, 49).

Durant  tota  la  seva  vida,  Jesús  va  anhelar  tenir  comunió  amb el  seu  Pare,  com ho
demostra la seva vida d'oració habitual.  Aquest  hàbit  era una cosa que els  deixebles no
comprenien plenament. Tots els poders de les tenebres no van poder separar Jesús del Pare,
perquè Jesús va formar l'hàbit de mantenir-se totalment connectat amb ell. 

Podem seguir l'exemple de Jesús en prendre la decisió d'estimar Déu amb tot el nostre
cor, ment i ànima (Mateu 22:37). Al pregar, estudiar la Paraula de Déu i tractar d'emular el
caràcter de Jesús en tot el que fem, formarem l'hàbit de fer de Déu el primer en la nostra
vida. I per a un cristià, quin millor hàbit hi podria haver?

Pregunta't: Realment he posat a Déu en primer lloc a la meva vida? Com ho saps?
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Dilluns 19 de març   //   Lliçó 12

HÀBIT: ESPERAR EL RETORN DE JESÚS

Llegeix Lluc 12:35 al 48. Què ens ensenya aquesta paràbola sobre com hem d'identificar-

nos amb la segona vinguda de Jesús? Per què tot el que fem sempre estarà en el context

de la realitat de la segona vinguda?

La majordomia habitualment hauria de practicar-se en funció del retorn de Jesús. El caràcter
dels majordoms infidels que actuen com si fossin fidels finalment es mostrarà en les seves
accions; perquè els majordoms veritables i fidels compleixen les seves responsabilitats al
vetllar i treballar com si el patró estigués present. Viuen per al futur i treballen fidelment dia
a dia.  “Som ciutadans del cel, d'on també esperem com a Salvador el Senyor Jesucrist”
(Filipencs 3:20).

Abraham esperava una ciutat eterna (Hebreus 11:10) i Pau esperava el retorn de Crist
(Hebreus  10:25).  Eren pensadors  d'avantguarda que anticipaven,  planificaven,  estaven a
punt a l'instant per trobar-se amb Jesús. Nosaltres també hem de desenvolupar aquest hàbit
de mirar la distància amb la mirada posada en el punt culminant de l'evangeli (Titus 2:13).
En lloc de mirar de tant en tant o fer una ullada esporàdic a les profecies, contínuament ens
cal mirar, vetllar i fer, sempre conscients l'eternitat que ens espera quan Crist torni. Alhora,
hem  d'evitar  les  especulacions  desgavellades  i  fantasioses  sobre  els  esdeveniments  del
temps de la fi. La promesa de la segona vinguda li dóna sentit a la nostra vida, proveeix una
perspectiva correcta al present i ens ajuda a recordar què és l'important a la vida. L'hàbit
d'esperar el retorn de Jesús li dóna definició i propòsit al majordom. 

La creu ha aplanat el camí perquè tinguem una trobada amb el Redemptor. Busquem
senyals en l'Escriptura que ens revelin la vinguda de Crist a la glòria del Pare i dels àngels
(Marc 8:38). “El nostre objectiu no és pas el món que es veu, sinó en món que no es veu,
perquè el món que no es veu, perquè el món que veiem dura poc, i el món que no es veu
dura per sempre” (2 Corintis 4:18). 

Sí, la mort, i la constant realitat de la mort, sempre hauria d'ajudar-nos a ser conscients
del limitat i transitori que és el nostre temps aquí. Però la promesa de la segona vinguda
també ens mostra que la mort en si és temporal i transitòria. No és d'estranyar, doncs, que
haguem de viure  en funció de la  promesa del  retorn  de Crist,  una promesa que hauria
d'afectar la forma de vida de cada majordom cristià. Acostumem ara a viure sempre amb
l'esperança del retorn de Crist. El nostre nom revela la realitat d'aquesta expectativa.
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Lliçó 12   //   Dimarts 20 de març

HÀBIT: ÚS SAVI DEL TEMPS

“Perquè  nosaltres  som  d'ahir  i  no  sabem  res,  els  nostres  dies  sobre  la  terra  són  una
prenombra” (Job 8:9). Pots aturar un rellotge, però no el moviment del temps. El temps no
espera; segueix avançant fins i tot si ens quedem quiets i no fem res.

Què ens ensenyen els següents versets sobre el nostre temps a la terra en aquesta vida?

Jaume 4:14; Salms 90:10, 12; Salms 39:4, 5; Eclesiastès 3:68. Quin és el missatge bàsic que

hem de prendre d'aquests versicles sobre com de preciós és el nostre temps aquí?

Amb una cosa tan limitada i no renovable com el temps, és important que els cristians ho
administrem  bé.  Per  tant,  hauríem  de  desenvolupar  l'hàbit  d'usar  el  temps  sàviament,
centrant-nos en allò que és important en aquesta vida i en la venidora. Hem d'administrar el
temps sobre la  base de que la Paraula de Déu ens revela com a important,  perquè una
vegada  que  el  temps  s'acaba,  no  es  pot  renovar.  Si  perdem  diners  potser  els  podrem
recuperar algun dia, fins i tot més del que vam perdre. Amb el temps no és així. Un moment
perdut és un moment perdut per sempre. Seria molt més fàcil tornar a posar un ou trencat en
la seva closca de recuperar tan sols un moment del passat. Per tant, el temps és un dels béns
més preuats que Déu ens ha donat. Com d'important és, doncs, que desenvolupem l'hàbit
d'aprofitar al màxim cada moment que tenim.

“El nostre temps pertany a Déu. Cada moment és seu, i ens trobem sota la més solemne
obligació d'aprofitar-ho per a la seva glòria. Cap altre talent que ell ens hagi donat requerirà
més estricta compte que del nostre temps. 

”El valor del temps sobrepuja tot còmput. Crist considerava preciós tot moment, i així
l'hem de considerar nosaltres. La vida és massa curta per desaprofitar-la. No tenim sinó uns
pocs dies de gràcia en els quals preparar-nos per l'eternitat. No tenim temps per perdre, ni
temps per dedicar-lo als plaers egoistes, ni temps per lliurar-nos al pecat” (PVGM 277).

“Per tant, aneu amb compte amb el vostre comportament, no sigueu insensats, sinó gent de seny

que sap aprofitar el temps present, perquè els dies que corren són dolents” (Efesis 5:15, 16). Què

ens diu aquí Pau, i com podem aplicar aquestes paraules a la nostra situació actual?
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Dimecres 21 de març   //   Lliçó 12

HÀBITS: SER SANS DE MENT, COS I ÀNIMA

Originalment vam ser creats perfectes mental,  física i  espiritualment.  Per descomptat,  el
pecat ho va arruïnar tot. El millor de l'evangeli, entre altres coses, és que Déu es troba en
procés de restaurar-nos a allò que originalment vam ser destinats a ser.

Llegeix Fets 3:21; i  Apocalipsi 21:1 al 5. Quina esperança trobem en aquests versicles?

Com hem de viure mentre esperem aquesta restauració final?

Crist  va  treballar  incansablement  quan  va  estar  aquí  per  elevar  la  humanitat  espiritual,
mental i físicament, com a precursor de la restauració final a la culminació dels temps. El
ministeri de curació de Jesús demostra que Déu vol que conservem el màxim possible la
salut fins al final. D'aquesta manera, els majordoms desenvolupen hàbits per a la seva ment,
cos i ànima que promouen un estil de vida saludable.

En primer lloc, la ment s'enfortirà com més es faci servir. Diàriament, omple la teva ment
de “tot allò que sigui autèntic, respectable, just, net, estimable, de bon nom, qualsevol virtut,
tot el que és digne d'elogi” (Filipencs 4:8). Aquests pensaments porten pau (Isaïes 26:3), i un
“cor reposat és vida per al cos” (Proverbis 14:30). Els hàbits saludables de la ment permeten
que el baluard del poder funcioni en òptimes condicions. 

En segon lloc, els bons hàbits de salut, com l'exercici i l'alimentació adequada, indiquen
que ens cuidem. L'exercici,  per  exemple,  redueix l'estrès i  la  pressió arterial,  millora el
nostre estat d'ànim, i és un elixir que probablement combati més l'envelliment que qualsevol
cosa disponible en els prestatges. 

Finalment, un majordom desenvoluparà bons hàbits per a vigoritzar l'ànima. Eleva la
teva ànima a Déu (Salms 86:4, 5) i espera (Salms 62:5). La teva ànima prosperarà quan
“segueixes fidel en la veritat” (3 Joan 3) i “es conservi irreprensible per a la vinguda del
nostre Senyor Jesucrist” (1 Tessalonicencs 5:23).

Pensa en la mena d'hàbits que tens i com afecten la teva salut espiritual, física i mental. Hi ha

alguns canvis que necessites fer que podrien ajudar-te a millorar en alguna o en totes aquestes

àrees? Quines decisions pots prendre i quines promeses bíbliques pots reclamar que t'ajudaran

a millorar la teva qualitat de vida ara mentre esperes la restauració final?
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Lliçó 12   //   Dijous 22 de març

HÀBIT: AUTODISCIPLINA

L'autodisciplina és un dels trets de caràcter més importants que un majordom pugui tenir.
“Perquè Déu no ens ha pas donat un esperit de covardia, sinó de valentia, d'amor i de seny”
(2 Timoteu 1:7). La paraula grega per seny,  sophronismos, apareix només aquí en aquest
versicle  del  Nou  Testament  i  implica  la  capacitat  de  fer  el  que  cal  fer  amb una  ment
equilibrada  i  sana  que  no  es  desvia  dels  principis  de  Déu.  El  seny,  considerat  com
l'autodisciplina, pot ajudar-nos a “discernir el bé i el mal” (Hebreus 5:14), a entendre les
situacions  que  se'ns  presenten  i,  tot  i  això,  suportar  amb  tranquil·lat  i  humil·litat  les
pressions i les distraccions sense importar el resultat. Daniel va procurar fer el correcte tot i
els lleons, a diferència de Samsó, que va viure una vida d'autocomplaença i va mostrar poca
moderació o bon judici. Josep va procurar fer el correcte a la casa de Putifar, en contrast
amb Salomó, que va adorar altres déus (1 Reis 11:4, 5).

Llegeix 1 Corintis 9:24 al 27. Què diu Pau sobre l'autodisciplina? Segons ell, què està en joc

en definitiva quan es tracta de l'autodisciplina?

“El món està lliurat a la sensualitat. Abunden els errors i les faules. S'han multiplicat les
trampes de Satanàs per destruir les ànimes. Tots els que desitgin una santedat perfecta en el
temor de Déu han d'aprendre les lliçons de temperància i domini propi. Els apetits i les
passions  han  de  ser  mantinguts  subjectes  a  les  facultats  superiors  de  la  ment.  Aquesta
disciplina pròpia és essencial per a la força mental i la percepció espiritual que ens han de
capacitar per a comprendre i practicar les sagrades veritats de la Paraula de Déu” (DTG 71).

L'autodisciplina millora amb la pràctica habitual. Déu ens ha cridat a ser “sants en tota la
vostra conducta” (1 Pere 1:15) i a “practicar la pietat” (1 Timoteu 4:7). Els majordoms han
de  practicar  i  entrenar-se  per  ser  disciplinats,  igual  que  els  atletes  o  els  músics  més
talentosos. Mitjançant el poder de Déu i el nostre esforç diligent, ens hem de disciplinar en
allò que realment importa.

Com podem aprendre a lliurar-nos al poder de Déu, l'únic que pot donar-nos l'autodisciplina que

necessitem per viure com majordoms fidels i piadosos en un món caigut i corrupte?
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Divendres 23 de març   //   Lliçó 12

PER ESTUDIAR I MEDITAR: Henoc i Noè acostumaven caminar amb Déu en una
època en què hi havia pocs fidels enmig de l'excés, el materialisme i la violència (Gènesi
5:24, 6:9). Van comprendre i acceptar la gràcia de Déu, i per tant eren bons administradors
de les possessions i tasques que se'ls havien confiat.

Al llarg dels segles, hi va haver persones que van caminar amb Déu com ho van fer
Henoc i Noè. Per exemple, Daniel i els seus amics “comprenien que, per destacar-se com
representants  de  la  religió  veritable  enmig  de  les  falses  religions  del  paganisme,
necessitaven tenir un intel·lecte clar i perfeccionar un caràcter cristià. I Déu mateix va ser el
seu Mestre.  Pregant constantment, estudiant a consciència i mantenint-se en relació amb
l'Invisible, van caminar amb Déu com ho va fer Henoc” (PR 356). 

“Caminar amb Déu” defineix allò que un majordom fa, és a dir, viure amb Déu dia a dia
a  la  terra.  Un majordom savi  farà  del  caminar  amb Déu un  hàbit  enmig  d'un  món de
corrupció,  perquè  només  mitjançant  aquesta  connexió  amb Déu  podem protegir-nos  de
caure en els mals regnants. 

Ser un majordom fidel implica portar una vida íntegra, que comença amb estar d'acord
amb Déu (Amós 3:3).  Hem de caminar en Crist  (Colossencs 2:6),  caminar en vida nova
(Romans 6:4), caminar amb amor (Efesis 5:2), caminar en integritat (Proverbis 19:1), caminar
sàviament (Colossencs 4:5), caminar amb llum (1 Joan 1:7), transitar per camins de rectitud
(Proverbis 4:26), caminar en la llei (Èxode 16:4), i caminar en bones obres (Efesis 2:10).

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. Defineix la  humilitat  i  explica  el  seu  paper  a  la  vida d'un majordom (Mateu  11:29;

Efesis 4:2; Filipencs 2:3; Jaume 4:10). Per què és important la humilitat en el nostre
caminar amb Déu? (Miquees 6:8). 

2. A classe, converseu sobre com podem ajudar a aquells  que ens envolten i  que estan
atrapats en hàbits dolents, fins i tot autodestructius. Què poden fer vostès com església
local per ajudar a aquestes persones? 

3. Quins altres bons hàbits haurien de tenir els majordoms cristians?  Veure, per exemple,
Titus 2:7; Salms 119:172; Mateu 5:8. 

4. A classe, parleu del temps i dels misteris del temps. Per què sembla que passa tan ràpid?
Com entenem el que és el temps? I més encara, per què cal ser bons administradors del
temps relativament curt que tenim mentre estem aquí a la terra?

RESUM: Els hàbits positius o negatius es formen per repetició. Els esportistes conreen les
seves habilitats practicant certs exercicis una i altra vegada. És per això que gairebé tots els
esports requereixen períodes de preparació i formació per a futures competicions. Molts ja
han escoltat la dita: “Fes allò que prediques”. Ja va sent hora que els creients prenguin
seriosament aquest consell.
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