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JESÚS I ELS 

NECESSITATS

PER MEMORITZAR:

"L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, Puix que m'ha ungit per donar bones noves als pobres; 

m'ha enviat a curar als trencats de cor; a pregonar llibertat als captius, i vista als cecs; a posar en 

llibertat els oprimits; a predicar l'any agradable del Senyor "(Lc. 04:18, 19).

Els profetes; Maria, la mare de Jesús; i Jesús mateix van predir aquest aspecte del ministeri 

del Messies. A més, els autors dels evangelis sovint utilitzaven el llenguatge dels profetes de 

l'Antic Testament per explicar el que Jesús feia. Així, la vida de Jesús es veu clarament en la 

tradició d'aquests profetes, inclosa la seva compassió pels pobres i els oprimits.

No obstant això, els líders religiosos, en un horrible exemple d'injustícia i crueltat, van arrestar 

Jesús, el van processar arbitràriament i crucificat. En Jesús, Déu sap què és la injustícia; en la 

seva mort, va exposar l'horror del mal; però, en la seva resurrecció, va triomfar a favor de la vida, 

la bondat i la salvació.

Lliçó 7: Pel 17 d'agost de 2019

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Lluc 1: 46-55; 4: 16-21; 7: 18-23; Mateu 12: 15-21; 21: 12-16; 
Marc 11: 15-19; Isaïes 53: 3-6.

Dissabte 10 d’agost

                 
                

   

 Entre altres raons per encarnar-se, Jesús va venir a mostrar-nos com és Déu; i ho va fer 
mitjançant els seus ensenyaments, el seu sacrifici i la seva vida: amb la seva forma d'interactuar 
amb la gent comuna.



48

Lliçó 7 | Diumenge 11 d'agost

EL CÀNTIC DE MARIA

Imagina l'escena: Maria havia rebut un missatge de l'àngel Gabriel uns dies abans, qui li 

havia dit que ella seria la mare de Jesús, el Fill de l'Altíssim. Ella encara no ho ha dit a ningú i va a 

visitar a Elisabet, un parent que és més gran que ella i que també està esperant un nadó 

miraculós. Amb discerniment espiritual, Elisabet reconeix la notícia de Maria abans que aquesta 

tingui l'oportunitat de dir alguna cosa, i juntes celebren les promeses i la bondat de Déu.

Aquest és un càntic notable que bé podria encaixar entre els salms o els escrits dels profetes 

hebreus. Maria és plena d'admiració i gratitud cap a Déu. Òbviament, ella havia vist a Déu obrant 

en la seva vida, però també és conscient de les implicacions més grans que aquest pla de Déu té 

per a la seva nació i la raça humana.

Però, segons Maria, Déu no només és poderós i digne de lloança, també és misericordiós i es 

preocupa especialment pels humils, els oprimits i els pobres. Després que l'àngel li anunciés a 

Maria la bona nova del naixement imminent, ella va entonar el següent: "Va treure dels trons els 

poderosos, i va exaltar els humils. Omple de béns, i als rics va enviar buits "(Lc. 01:52, 53).

Des del mateix començament de la història de la vida de Jesús a la Terra, es el presenta com 

a governant (veure Luc. 01:43), però d'un tipus de regne diferent dels terrenals. Segons el 

descriuen molts comentaristes, el Regne de Déu que Jesús va venir a fundar i establir era un 

"regne a l'inrevés" en comparació amb l'ordre social habitual dels regnes d'aquest món. En les 

descripcions que tenim del Regne de Jesús, els més poderosos i rics d'aquest món són els més 

baixos en importància; i els pobres i els oprimits són alliberats, "colmados" i exaltats.

 Llegeix Lluc 1:46 a 55. Observa la combinació de lloances entre el que té significat per 
a ella: "Perquè m'ha fet grans coses el Poderós; sant és el seu nom "(Lc. 01:49), i el que és 
important en general. Per què la nostra lloança i adoració a Déu inclouen tant l'èmfasi 
personal com el general?

Si l'església és una expressió del Regne de Déu, Com de bé representa el "regne a l'inrevés" que va 
descriure Maria? De quina manera es pot donar l'exemple en això, però sense ser injustos amb els rics i 
els poderosos, que també van rebre l'amor de Crist?
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LA DECLARACIÓ DE MISSIÓ DE JESÚS

Jesús va adoptar aquests versets d'Isaïes 61 com la seva declaració de missió. La seva 

missió i el seu ministeri havien de ser espirituals i pràctics, i ell demostraria que l'espiritual i el 

pràctic no estan tan distants entre si com de vegades suposem. Per a Jesús i els seus deixebles, 

tenir cura de la gent en l'aspecte físic i pràctic era, almenys, una part de la seva preocupació per 

l'estat espiritual.

Quan Jesús va enviar als deixebles, la comissió que els va donar també concordava amb 

aquesta missió. Si bé havien d'anunciar que "el Regne del cel s'ha acostat" (Mat. 10: 7), les 

instruccions addicionals de Jesús als seus deixebles van ser: "Saneu malalts, purifiqueu leprosos, 

ressusciteu morts, feu fora dimonis; de gràcia rebre, doneu de gràcia "(Mat. 10: 8). La missió dels 

deixebles, que realitzaven en nom de Jesús, era reflectir i promulgar els valors i els principis del 

ministeri de Jesús i el seu Regne, al qual la gent era convidada. Els deixebles també es van unir a 

Jesús en la seva missió d'exaltar als últims, els més petits i els perduts.

Com equilibrem aquesta obra amb el missatge decisiu de predicar el missatge dels tres àngels 

a un món perdut? Per què tot el que fem ha d'estar relacionat, d'una manera o altra, amb la 

proclamació de la "veritat present"?

Dilluns 12 d'agost

 Sembla que Jesús va reprendre la melodia del càntic de Maria d'un "regne a l'inrevés" i va 
començar a posar-ho en pràctica en el seu ministeri. Jesús (i Lluc en la seva narració) va utilitzar 
la profecia d'Isaïes per explicar el que ell mateix estava fent i faria, però també era una altra 
forma d'expressar el que Maria havia descrit trenta anys abans. L'èmfasi especial està posat en 
els pobres, els que pateixen i els oprimits, que són els destinataris de les bones noves que Jesús 
portava.

 No sabem si era la lectura assignada per al dia o si Jesús va buscar intencionadament 
aquests versets (Isa. 61: 1, 2) en el rotllo que se li va donar per llegir, però no va ser coincidència 
que aquests fossin el text del seu primer sermó públic . Tampoc és coincidència que la història del 
breu sermó de Jesús a Lluc 04:16 a 21 iniciï el registre de Lluc sobre el ministeri públic de
Jesús: "Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d'vosaltres" (Lc. 04:21).

                   

                 

                 
               

condició com a Messies?

Compara Lluc 04:16 a 21 amb 07:18 al 23. Per què creus que Jesús va respondre d'aquesta
manera? De quina manera respondries a preguntes similars sobre la divinitat de Jesús i la seva
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Lliçó 7 | Dimarts 13 d'agost

JESÚS SANA

Els evangelis estan esquitxats d'històries dels miracles de Jesús, especialment els de curació. 

Com Isaïes havia profetitzat, guaria els cecs i alliberava als quals havien estat captius de la 

malaltia, de vegades després de molts anys de patiment (veure, p, ex., Mar. 5: 24-34; Joan 5: 1- 

15). Però ell realitzava més que això: feia que els coixos tornessin a caminar; guaria els leprosos 

(no només amb paraules, sinó tocant-, tot i que eren "impurs"); li feia front als dimonis que 

posseïen la ment i el cos de les persones; i fins i tot ressuscitava els morts.

Es podria esperar que aquests miracles haguessin tingut la intenció d'atraure les multituds i 

de demostrar els seus poders a tants escèptics i crítics. Però, no sempre va ser així. Sovint, Jesús 

els indicava als curats que no l'hi expliquessin a ningú. Si bé sembla que era poc probable que els 

acabats de curats seguissin aquestes instruccions i es guardaran aquestes notícies meravelloses, 

Jesús intentava demostrar que els seus miracles eren alguna cosa més important que un 

espectacle. L'objectiu final, és clar, era que la gent arribés a ser salva en ell.

Amb tot, els miracles de curació de Jesús eren una expressió de la seva compassió. Per 

exemple, en el període previ a l'alimentació als cinc mil, Mateu narra: "I sortint Jesús, va veure 

una gran multitud, i se'n compadí, i va curar als que d'ells estaven malalts" (Mat. 14:14 ). Jesús 

sentia el dolor dels que patien i va fer el que va poder amb la gent amb la que va entrar en 

contacte, per ajudar-la i animar-la.

Llegeix la profecia d'Isaïes en Mateu 12:15 al 21. De quina manera Isaïes i Mateu identifiquen 

el que Jesús feia com una cosa més gran que curar a uns pocs (o fins i tot a diversos centenars) 

de malalts?

"Cada miracle que Crist realitzava era un senyal de la seva divinitat. Ell estava fent l'obra que 

havia estat predita sobre el Messies; però per als fariseus aquestes obres de misericòrdia eren 

una ofensa positiva. Els dirigents jueus miraven amb despietada indiferència el sofriment humà. 

En molts casos el seu egoisme i opressió havien causat la aflicció que Crist alleujava. Així que els 

seus miracles els eren un retret "( DTG 373). Els miracles de curació de Jesús eren actes de seus miracles els eren un retret "( DTG 373). Els miracles de curació de Jesús eren actes de seus miracles els eren un retret "( DTG 373). Els miracles de curació de Jesús eren actes de 

compassió i justícia. Però, en cap cas eren un fi en si mateixos. Al final, tot el que Crist va fer va 

ser amb el propòsit de conduir a la gent a la vida eterna (veure Joan 17: 3).



51

| lliçó 7

LA PURIFICACIÓ DEL TEMPLE

Quan llegim les històries de Jesús en els evangelis, sovint ens sentim atrets per les imatges 

afables de Jesús: es preocupava pels malalts i els nens, buscava als perduts, i parlava del Regne 

de Déu. Aquesta podria ser la raó per la qual potser ens sorprenguin altres històries en què el 

veiem actuant amb força i sense embuts, especialment contra els líders religiosos de la seva 

època i algunes de les seves pràctiques.

No és d'estranyar que aquest incident sigui present en tots els evangelis. És una història 

plena de drama, acció i passió. Jesús òbviament estava preocupat per aquesta forma d'utilitzar el 

Temple, i per la substitució de l'adoració veritable amb la venda d'animals de sacrifici. Quina 

profanació de tot el que representaven aquests sacrificis, que era la seva mort substituta pels 

pecats del món!

Una intervenció tan directa concorda perfectament amb la tradició dels profetes hebreus. Els 

autors dels evangelis suggereixen aquest aspecte en cadascun dels seus relats quan citen a 

Isaïes, Jeremies o els Salms per explicar el que estava succeint en aquesta història. El poble 

reconeixia que Jesús era un profeta (veure Mat. 21:11), i acudia a ell mentre guaria i ensenyava a 

l'atri del Temple després d'haver expulsat als mercaders i els canvistes. Aquesta era la gent que 

va trobar sanitat en el seu toc, i l'esperança creixia en el seu cor mentre escoltava els seus 

ensenyaments.

Els dirigents religiosos també van reconèixer que Jesús era profeta (com algú que era perillós 

per a la seva poder i l'estabilitat del seu ordre social) i van sortir a conspirar per assassinar a 

Jesús, de la mateixa manera en que els seus antecessors havien conspirat contra els profetes en 

segles anteriors (veure aquest contrast en Luc. 19:47, 48).

Com a membres d'església, què podem fer per la nostra part per garantir que les nostres 

esglésies locals mai es converteixin en llocs que necessitin el que el Temple precisava en els 

dies de Crist? De quina manera podem evitar aquests perills espirituals? De fet, quins podrien 

ser alguns d'ells?

                 
               
    

Dimecres 14 d'agost

 Llegeix Mateu 21:12 a 16; Marc 11:15 a 19; Lluc 19:45 a 48; i Joan 2:13 a
17. Quina és la rellevància que aquestes històries similars apareguin en cada un dels relats 
de la vida de Jesús?
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Lliçó 7 | Dijous 15 d'agost

LA CREU DE CRIST

És reconfortant saber que Déu és un Déu que veu i escolta el clam dels pobres i els oprimits. 

És sorprenent que sigui un Déu que, en Jesús, hagi experimentat i suportat el pitjor de la 

inhumanitat, l'opressió i la injustícia del nostre món. Malgrat tota la compassió i la bondat que 

Jesús va demostrar en la seva vida i el seu ministeri, la seva mort va ser el resultat de l'odi, la 

gelosia i la injustícia.

Llegeix Isaïes 53: 3 al 6. Què ens diu això sobre el que li va passar a Jesús, l'innocent que 

va patir pels injustos? De quina manera ens ajuda això a entendre el que va experimentar per 

nosaltres?

En Jesús, Déu sap el que se sent ser víctima del mal i de la injustícia. L'execució d'un home 

innocent és una atrocitat; molt més l'assassinat de Déu. Déu es va identificar tant amb nosaltres 

en la nostra condició caiguda que no podem dubtar de la seva empatia, compassió i fidelitat: 

"Perquè no tenim un gran sacerdot que no pugui compadir-se de les nostres febleses, sinó un que 

va ser temptat en tot segons la nostra semblança, però sense pecat "(He. 04:15). Quina revelació 

del caràcter del nostre Déu! Com començar si més no a abastar amb la nostra ment les bones 

noves de Déu que la Creu representa?

En tot el que fem pel Senyor, especialment per assolir els necessitem dos, per què sempre hem 

de tenir, al centre de la nostra missió i propòsit, la mort de Jesús com el nostre substitut, no 

només per a nosaltres sinó també per a aquells als que ajudem?

 Des de les angoixants oracions de Jesús a l'hort del Getsemaní fins a la seva detenció, 
passant pels "judicis", les tortures, les burles, la crucifixió i la mort, ell va patir una dura prova de
dolor, crueltat, maldat i poder opressor. Tot això es va veure exacerbat per la innocència, la 
puresa i la bondat d'aquell que el va patir: "Es va despullar a si mateix, prenent la condició
d'esclau, fet semblant als homes; i estant en la condició d'home, es va humiliar a si mateix, fent-se 
obedient fins a la mort, i mort de creu "(Fl. 2: 7, 8). A través de l'òptica de la història de la salvació, 
veiem la bellesa del sacrifici de Jesús per nosaltres, però no hem d'oblidar la brutalitat del 
sofriment i la injustícia que va experimentar.
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Llegeix "En les petjades del Mestre", en El ministeri de la bondat, pp. 121-128; "Dies de Llegeix "En les petjades del Mestre", en El ministeri de la bondat, pp. 121-128; "Dies de Llegeix "En les petjades del Mestre", en El ministeri de la bondat, pp. 121-128; "Dies de 

ministeri actiu", en El ministeri de curació, pp. 19-32; i "Crist purifica de nou el temple" i "En el ministeri actiu", en El ministeri de curació, pp. 19-32; i "Crist purifica de nou el temple" i "En el ministeri actiu", en El ministeri de curació, pp. 19-32; i "Crist purifica de nou el temple" i "En el 

tribunal de Pilat", en El Desitjat de tots els pobles, pp. 540-670; 671-688.tribunal de Pilat", en El Desitjat de tots els pobles, pp. 540-670; 671-688.tribunal de Pilat", en El Desitjat de tots els pobles, pp. 540-670; 671-688.

"Déu ha donat evidències contundents en la seva Paraula que castigarà els transgressors de 

la seva llei. Els que es creen il·lusions que ell és massa misericordiós per executar la seva justícia 

contra els pecadors, només han de mirar a la creu del Calvari. La mort del immaculat Fill de Déu 

testifica que 'la paga del pecat és mort', que tota violació de la Llei de Déu ha de rebre la seva 

justa retribució. Crist, que era sense pecat, es va fer pecat per causa de l'home. Va carregar amb 

la culpabilitat de la transgressió i l'ocultació de la cara del seu Pare, fins que el seu cor va ser 

destrossat i la seva vida aniquilada. Va fer tots aquests sacrificis per tal que el pecador pogués 

ser redimit. De cap altra manera podia alliberar l'home de la penalitat del pecat. CS 528, 529).ser redimit. De cap altra manera podia alliberar l'home de la penalitat del pecat. CS 528, 529).ser redimit. De cap altra manera podia alliberar l'home de la penalitat del pecat. CS 528, 529).

1. Llegeixin la declaració anterior d'Elena de White. Conversin sobre la

realitat de la injustícia: Crist, l'innocent, va patir el càstig dels culpables! Per què és tan important 

tenir sempre present aquesta veritat fonamental?

2. Jesús mai va advocar per una reforma política per propiciar el tipus 

de "regne" a què es referia. Al cap ia la fi, la història està plena de relats molt tristos de gent que 

va utilitzar la violència i l'opressió per ajudar els desemparats i els oprimits. Moltes vegades, l'únic 

que es va aconseguir va ser reemplaçar una classe opressiva per una altra. Si bé els cristians 

podem, i devem, treballar amb els poders existents per intentar ajudar els oprimits, per què 

sempre han de resistir-se a fer servir la política per assolir aquests fins?

3. Pensa en el que implicava el pla de salvació. Jesús, el just, va patir

pels injustos (i això ens inclou a cada un de nosaltres). Per què aquest gran sacrifici en favor de 

nosaltres ens fa noves persones en Crist?

Resum: En els evangelis, el ministeri de Jesús es presenta i s'explica en relació amb l'obra Resum: En els evangelis, el ministeri de Jesús es presenta i s'explica en relació amb l'obra 

dels profetes de l'Antic Testament. Les bones noves per als pobres, la salut per als trencats de cor 

i la llibertat per als captius es van proclamar com a indicadors del Messies; i Jesús ho va 

demostrar en tot el seu ministeri. Amb tot, amb la seva mort, ell també va patir la pitjor de les 

injustícies; finalment, va superar el pitjor de la humanitat caiguda i l'inhumà que aquesta comporta. 

Gràcies a la seva mort injusta en favor de nosaltres, podem obtenir perdó, i tenim la promesa de 

la vida eterna.

Divendres 16 de agost

PER A ESTUDIAR I MEDITAR

PREGUNTES PER A DIALOGAR:


