Lliçó 13: Per al 29 de juny de 2019

COM RECONCILIAR-SE
EN EL TEMPS DE LA FI

Dissabte 22 de juny
LLEGEIX PER A l'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Malaquies 4:5, 6; Mateu 11.14,
15; 17.10; 1 Reis 16.29-17.24; 18.20-45; Mateu 3:2.

PER A MEMORITZAR:
“Abans que arribi el dia del Senyor, dia gran i temible, jo us enviaré el profeta
Elies. Ell farà que els pares es reconciliïn de cor amb els fills, i els fills amb els
pares. Així, quan jo vindré, no hauré de consagrar el país a l’extermini.” (Mal.
3:23,24).

Q

ualsevol que sigui la fase per la qual travessa la teva família, qualsevol que sigui

l'etapa qualsevol que sigui la nostra condició o la de la nostra família en aquest
moment, podem i hem de viure a la llum de les promeses de Déu, aferrant-nos d'elles
amb tot el nostre cor, ànima i forces, perquè, en última instància, són la nostra única
esperança. Però quina gran esperança tenim! La Paraula de Déu abunda en promeses;
promeses que, en qualsevol etapa de la nostra vida o de la nostra família, podem
reclamar per a nosaltres, per als nostres sers estimats, per a la nostra família i la nostra
església.
En aquesta l'última setmana del trimestre, veurem algunes històries bíbliques,
promeses i experiències de diversos contextos. Tractarem d'extreure lliçons per a
nosaltres avui, qualsevol que sigui el nostre context. Perquè molt probablement tens
dificultats, temors i preocupacions, més enllà de qui siguis, del lloc on estiguis i de
quin sigui la fase de la teva vida. Afortunadament, adorem a un Déu que no només
sap el que enfrontem, sinó també estem segurs que va davant de tot això.
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LA PROFECIA DELS CORS
RECONCILIATS
Compara la predicció de la vinguda d'Elies amb les referències a aquest
esdeveniment en el Nou Testament: Malaquies 3:23, 24; Mateu 11.14, 15; 17.10;
Marc 6.15; Lluc 1.17.

En els dies de Malaquies, l'anomenat de Déu a la Nació: “Reconcilieu-vos amb mi
i jo em reconciliaré amb vosaltres”, es va trobar amb l'arrogant resposta: “Com ens
hem de reconciliar?” (Mal. 3:7). El frustrat profeta va anunciar que es donaria una
nova oportunitat per a la revifalla. Malaquies va recordar la revolucionària reforma
iniciada per Elies (1 Reis 18.37), i va predir que faria “que els pares es reconciliïn de
cor amb els fills, i els fills amb els pares” (Mal. 3:24).
Es va gestar una tradició jueva que Elies apareixeria personalment com el
precursor del Messies (comparar amb Mateu 17.10; Marc 6.15). No obstant això, el
Nou Testament presenta a Joan el Baptista el compliment de la profecia (Mat. 11.14,
15; Lluc 1.17).
Què creus que significa la frase “reconciliar de cor”?

Hi ha diverses aplicacions possibles per a aquests versicles: Es refereix a la
reconciliació del poble d'Israel amb el Senyor. Déu, com a Pare (Isa. 63:16), va
deixar de costat la seva ira cap als seus fills (Miq. 7.18, 19) i els crida a tornar a ell
(Isa. 44:22; Mal. 3:7). Es refereix a la reconexió de les generacions posteriors amb
els seus avantpassats fidels a través de la renovació del Pacte. L'anomenat profètic
perquè el poble de Déu continués en la fe dels patriarques va ser lliurat repetidament
en l'Antic Testament. El fet que la Nació continués sent un estatge beneït estava
directament relacionat amb la fidelitat al Pacte (Deut. 4.29-31). Es refereix a la
restauració i la renovació de les relacions familiars. La relació entre pares i fills és
una expressió pràctica de la fidelitat del pacte amb Déu. Aquí també el compliment de
les responsabilitats cap als pares i els fills està entrellaçat amb l'herència contínua de
la Nació i la benedicció de Déu (Prov. 2.21).

Quina és la connexió entre una relació restaurada amb Déu i les relacions
restaurades en la nostra família? Per què una ha de precedir a l'altra?
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REUNIÓ FAMILIAR
La introducció del culte a Baal a Israel per part de Jezabel, l'esposa sidonia del rei
Acab, va accelerar la caiguda moral de la Nació. Els ensenyaments de Déu que
enaltien el matrimoni, la família i la sexualitat sana es van veure aombrades per
pràctiques com l'incest, la prostitució i perversions sexuals. En aquest escenari de
conflictes entorn de l'adoració, va aparèixer Elies, el mateix nom de la qual, “Jehovà
és el meu Déu”, reprenia a Baal.
Quina experiència d'Elies ho relaciona amb l'anul·lació de les creences
paganes i amb donar nova vida a les famílies? 1 Reis 16.29-17.24; comparar amb
Lluc 4.25 i 26.

Elies era un home marcat després d'anunciar la maledicció de la sequera sobre la
terra. Déu ho va protegir en un lloc insòlit: a la casa d'una vídua pobra que vivia en
Sarepta de Sidó, prop de la ciutat natal de Jezabel. Elies es va presentar davant la
vídua amb una dura prova: que utilitzés les seves últimes branques de llenya, l'últim
oli i farina per a donar-li menjar a ell, i que confiés en Déu per al futur. La fe d'ella es
va tornar llegendària. Jesús mateix la va encomiar més endavant (Lluc 4.26). Quan
l'oli i el menjar es van estendre per molts dies, la dona va arribar a entendre més sobre
Jehovà. Després, tràgicament, el seu únic fill va caure malalt i va morir. En expressarli el seu dolor a Elies, ella va reflectir la coneguda religió que l'envoltava, les creences
pervertides que sumien llavors a Israel, en les quals el pecat d'una persona podia
requerir el sacrifici d'un nen (1 Reis 17.18; comparar amb Jer. 19:5; Miq. 6:7).
Quin efecte va tenir el retrobament amb el seu fill sobre l'experiència
espiritual de la vídua fenícia? 1 Reis 17.24. Què podem aprendre dels seus
comentaris?

La resposta de la mare revela l'efecte del missatge d'Elies. La fe en Déu i en la
seva Paraula sorgeix en el cor quan, pel poder de Déu, la vida es restaura i la família
es reuneix. Molts en l'actualitat potser assenteixen quan es prediquen les doctrines,
però són tebis en la seva experiència espiritual. No obstant això, quan les veritats de
la Paraula de Déu s'experimenten personalment i es produeix la revifalla i la
restauració en les relacions familiars, la convicció arriba amb major força al cor.

Quines reunions familiars encara estàs esperant? A quines promeses de
Déu t'aferres que et donen esperança de concretar aquesta reunió?
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RECONCILIACIÓ EN L’ALTAR
Llegeix 1 Reis 18.20 al 45. Escriu a continuació de què es tracta
essencialment aquest episodi complet. Encara que el context sigui totalment
diferent, com es poden aplicar els principis que s'observen en aquesta història a
la vida familiar?

En la Muntanya Carmel, Elies anhelava la renovació del Pacte per part de la seva
nació, un retorn a la fe dels seus pares que portaria sanitat a les seves vides, les seves
llars i la seva terra.
L'hora del sacrifici de la tarda. Després del fracàs dels sacerdots pagans amb el
seu sacrifici, li va tocar el torn a Elies. El que va fer va ser deliberat. L'hora del dia va
cridar l'atenció sobre el pla redemptor de Déu revelat en el servei del Santuari
(comparar amb Èxo. 29:41). La invitació “Acosteu-vos a mi” (1 Reis 18.30) ens
recorda al Salvador que rep als pecadors (comparar amb Mat. 11.28). Els pares que es
lamenten per la rebel·lia d'un fill poden estar segurs que Déu l'estima tant com als
israelites. Déu treballa incessantment per a atreure els esgarriats cap a ell.
L'èmfasi d'Elies en l'altar de Jehová troba el seu equivalent en la nostra època
quan les famílies exalten a Jesús i la seva gràcia salvadora en el culte familiar. El
culte familiar és una oportunitat per a parlar amb Déu en oració, per a parlar d'ell
entre nosaltres, per a tornar a rebre el seu do gratuït de salvació i per a donar temps al
nostre cor per a reflexionar sobre els seus ensenyaments.
La resposta que Elies va demanar indicava que Déu els havia portat de tornada
amb si. 1 Reis 18.37 diu: “(...) perquè aquest poble es convenci que tu, Senyor, ets
Déu i que fas tornar els cors cap a tu”. Nosaltres no podem tornar el nostre cor a Déu;
només podem respondre a la seva gràcia, que ell ens dóna gratuïtament.
El foc que va consumir tot no va recaure sobre els culpables sinó sobre el
sacrifici, assenyalant a Jesús, qui “per nosaltres, li va carregar el pecat, perquè gràcies
a ell experimentéssim la seva justícia salvadora.” (2 Cor. 5.21). La confessió i la
lloança van esclatar en els llavis del poble. Els falsos sacerdots, com no van respondre
a l'anomenat de Déu, van ser executats. Llavors, les pluges refrescants van acabar
amb la maledicció sobre la terra.

En quina condició està el teu “altar” familiar? De quines maneres
específiques pots “reconstruir l'altar” en la teva llar, si de debò el
necessita?
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RECONCILIACIÓ AL JORDÀ
Juntament amb la predicció de Gabriel (Lluc 1.17) i la confirmació que Joan el
Baptista era el “Elies” predit (Mat. 11.14; 17.12, 13), els autors dels evangelis afirmen
que Joan el Baptista va ser el “missatger” que va preparar el camí del Senyor (Mat.
11.10; Mar. 1:2; Lluc 7.27; comparar amb Mal. 3:1).
Tingues en compte els aspectes principals del missatge de Joan. En quin
sentit el seu missatge va ser revolucionari? Mateu 3:2, 8; 14:4; Marc 1:4; Lluc
3:3, 8, 9, 11, 13, 14.

Així com un agricultor llaura la dura terra amb la finalitat de preparar-la per a
rebre la llavor, Joan va denunciar el pecat i va instar als pecadors a penedir-se. La
naturalesa humana és tal que, sense autoexamen, sense prendre consciència de la
veritable condició individual, no assegui la necessitat d'una mica millor. El missatge
de Joan va conduir al poble a la santedat dels requisits de Déu i a la seva necessitat de
la justícia perfecta de Déu. L'autèntic penediment sempre es caracteritza per la
humilitat i per procurar l'ajuda de Déu per a canviar el comportament. En exposar la
hipocresia superficial i egocèntrica dels qui proclamaven que Abraham era el seu
pare, va tractar de desentranyar el significat més profund de la fe dels seus pares.

El missatge de Joan el Baptista, de quina manera va preparar el camí per a
Jesús? Joan 1.35-37; 3.27-30.

A Joan se li va mostrar que Jesús era el Xai de Déu. Quan va presentar a Jesús
d'aquesta manera (Joan 1.29, 36), literalment va dirigir al poble cap al Senyor. Andreu
i un altre dels deixebles de Joan, Joan, l'autor de l'Evangeli que va narrar la història
d'aquest dia, van deixar al Baptista i es van fer deixebles de Jesús. El missatge d'Elies
no només emfatitza la necessitat de penediment; també identifica a aquell que salva
de pecat, desperta entusiasme per ell i ho acosta a la gent.

Si Joan el Baptista entrés a la teva casa avui, què creus que et diria?
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RECONCILIACIÓ EN ELS ÚLTIMS DIES
En cert sentit, com a adventistes, ens imaginem en el paper de Joan el Baptista. El
precursor de la reforma i el penediment va intentar preparar el camí per a la primera
vinguda de Jesús; nosaltres, com a moviment, considerem que fem el mateix respecte
de la Segona Vinguda.
Llegeix Lluc 1.17 amb oració. Com capten el nostre missatge aquestes
paraules?

El Pare celestial ha tornat el cor dels seus fills cap a si i ha tornat el cor dels seus
fills entre si mitjançant la Creu de Crist. El missatge d'Elies prega a les famílies que
creguin en aquesta notícia increïble (2 Cor. 5.18-21, comparar amb Efe. 2.11-18) i
que siguin plenes de la gràcia a mesura que l'Esperit de Déu produeixi una collita
d'amor en elles.
El món necessita desesperadament una demostració de cura abnegada, compromís
durador i devoció indestructible a Déu. Per la gràcia de Déu, les famílies cristianes
poden oferir aquesta demostració. No obstant això, hem de recordar que el missatge
que tenim per al món també és per a nosaltres. Fins que els principis de l'evangeli, de
la unitat, de l'amor i de l'abnegació no es manifestin entre nosaltres, especialment en
la nostra família, no podrem compartir aquest missatge amb els altres. No
aconsegueix amb tots els sermons eloqüents, ni totes les presentacions lògiques i
bíbliques: el món necessita veure en la nostra vida, especialment en la nostra vida
familiar, que es manifesti el penediment, la conversió sincera, l'amor i el compromís
del qual prediquem. Així com Joan el Baptista tenia poder per a canviar vides i fer
que la seva predicació fos eficaç, nosaltres podem fer el mateix per la gràcia de Déu,
però només en la mesura en què estiguem disposats a cooperar.
Gràcies a Jesús, formem part de la família celestial (Efe. 3.15). Per tant, ja sigui
que la nostra família estigui composta per una persona o més, som cridats a donar
testimoniatge del Déu al qual professem servir, i res pot fer que el nostre
testimoniatge sigui més eficaç que mostrar al món el que una família, qualsevol que
sigui la seva grandària, pot arribar a ser mitjançant el poder de l'evangeli.

Què pots fer, en forma especial, per a mostrar als teus afins (la teva família
immediata o uns altres) que els mestresses i et preocupes per ells?
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PER A ESTUDIAR I MEDITAR:
Llegeix Ellen G. White, Profetas y reyes, “Sobre el Monte Carmelo”, pp. 106113; El Deseado de todas las gentes, “La voz que clamaba en el desierto”, pp. 72-83.

“El nostre missatge ha de ser tan directe com va ser el de Joan. Ell va reprendre a
reis per la seva iniquitat. A pesar que posava en perill la seva vida, mai va permetre
que llanguís la veritat en els seus llavis. La nostra obra en aquesta època ha de ser feta
amb igual fidelitat”. – “Comentarios de Elena de White”, Comentario bíblico
adventista, t. 4, p. 1.206.

PREGUNTES PER A DIALOGAR:
1.
Com a classe, analitzin la rellevància del missatge d'Elies a la seva església
local. Què poden fer per a ajudar la seva església a comprendre el missatge i el seu
paper a difondre'l?
2.
Demana voluntaris que comparteixin amb la classe la seva experiència
personal de “reconciliar de cor”. Quins canvis es van produir? Quina diferència va
marcar aquesta experiència en la seva vida i en la de la seva família?
3.
Si ens imaginem en el paper de Joan el Baptista, què hauríem d'esperar que
succeeixi? Quin és el missatge implícit en aquesta resposta?
4.
Com a classe, redactin un paràgraf, una espècie de “Declaració de principis
familiars” que millor encapsuli quina és la idea bíblica per a una família. Quins
criteris usarien per a elaborar aquests principis? Què van aprendre aquest trimestre
que potser els hagi ajudat a establir quins podrien ser aquests principis? Preparin-se
per a compartir-ho amb tota l'església.
5.
Com a pare, quines promeses pots reclamar en favor dels fills que, almenys en
aquesta etapa, s'han allunyat del Senyor?

