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UN D'AQUESTS MEUS GERMANS MÉS 

PETITS 

Dissabte 17 de agost

PER MEMORITZAR:

"I responent el Rei, els dirà: De cert us dic: tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més 

petits, a mi m'ho fèieu" (Mat. 25:40).

L'ensenyament de Jesús és pràctica. Se centra en el que significa viure com a seguidor de 

Déu. Podem veure que Jesús ens insta a actuar amb justícia, bondat i misericòrdia, així com ell 

mateix ho va fer mentre va estar aquí a la Terra. Si seguim el seu exemple, servirem als altres 

com ell ho va fer.

Jesús també va parlar del Regne del cel. En la descripció de Jesús, el Regne del cel és una 

realitat de la qual podem formar part, fins i tot ara. És una forma de vida que funciona amb un 

conjunt de prioritats, valors i principis morals diferents dels que es troben en els regnes terrenals. 

Els ensenyaments de Jesús estableixen el mapa per aquest Regne, que inclou una forta èmfasi 

en com servim a Déu i com hem de relacionar-nos amb els altres. També vam descobrir que 

servir els altres és una forma en la qual podem oferir un servei directe a Déu.

Lliçó 8: Pel 24 d'agost de 2019

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Mateu 5: 2-16, 38-48; Romans 00:20, 21; Lluc 16: 19-31; 
12: 13-21; Mateu 25: 31-46.

              
                 

  

Després de veure que Jesús vivia preocupant-se pels altres, especialment pels que patien i 
estaven perduts, és d'esperar que Jesús també tingui molt a dir sobre la cura dels altres. I 
efectivament així és.
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Lliçó 8: Per el 24 d'agost de 2019

UN D'AQUESTS MEUS GERMANS 

MÉS PETITS 

Dissabte 17 de agost

LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Mateu 5: 2-16, 38-48; romansLEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Mateu 5: 2-16, 38-48; romans

00:20, 21; Lluc 16: 19-31; 12: 13-21; Mateu 25: 31-46.

PER MEMORITZAR:

"I responent el Rei, els dirà: De cert us dic: tot allò que fèieu 

a un d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho fèieu "(Mat. 25:40).

D esprés de veure que Jesús vivia preocupant-se pels altres, especialmentD esprés de veure que Jesús vivia preocupant-se pels altres, especialment

ment pels que patien i estaven perduts, és d'esperar que Jesús també tingui molt a dir sobre la 

cura dels altres. I

efectivament així és.

L'ensenyament de Jesús és pràctica. Se centra en el que significa viure com a seguidor de Déu. 

Podem veure que Jesús ens insta a actuar amb justícia, bondat i misericòrdia, així com ell mateix ho va 

fer mentre va estar aquí a la Terra. Si seguim el seu exemple, servirem als altres com ell ho va fer.

Jesús també va parlar del Regne del cel. En la descripció de Jesús, el Regne del cel és una realitat 

de la qual podem formar part, fins i tot ara. És una forma de vida que funciona amb un conjunt de 

prioritats, valors i principis morals diferents dels que es troben en els regnes terrenals. Els 

ensenyaments de Jesús estableixen el mapa per aquest Regne, que inclou una forta èmfasi en com 

servim a Déu i com hem de relacionar-nos amb els altres. També vam descobrir que servir els altres

és una forma en la qual podem oferir un servei directe a Déu.

EL SERMÓ DE LA MUNTANYA

El sermó (o conjunt d'ensenyaments) més llarg de Jesús és el Sermó de la Muntanya. El seu 

informe de la vida al Regne de Déu, que abasta tres capítols, comença amb una declaració de 

valors que s'ha donat a conèixer com les Benaurances.

Llegeix Mateu 5: 2 al 16. Quines són les característiques comunes d'aquests nous veu valors 

o tipus de persones descrites per Jesús com "benaurats"?

Juntament amb la profunda aplicació espiritual d'aquestes paraules, no hem de passar per alt 

la lectura pràctica d'elles. Jesús parlava de reconèixer la pobresa en nosaltres mateixos i en el 

nostre món. També va parlar de la justícia, la humilitat, la misericòrdia, la pau i la puresa de cor. 

Hauríem de prendre nota de la diferència pràctica que aquestes qualitats marcaran en la nostra 

vida i en el nostre món al viure-les. Aquesta lectura pràctica es destaca en les següents 

declaracions de Jesús, en què va instar els seus deixebles a ser sal i llum en el món (Mat. 5: 

13-16).

Quan s'usen apropiadament, la sal i la llum marquen la diferència en els contextos en què 

s'agreguen. La sal ressalta els sabors i conserva els aliments als quals s'agrega; és un símbol del 

bé que hem de ser per als que ens envolten. Així mateix, la llum fa retrocedir la foscor, el que 

revela obstacles i perills, fa que una casa o ciutat sigui més segura i proporciona un punt de 

navegació, fins i tot a certa distància. Com una llum en una nit fosca, Jesús va dir: "Així alum 

vostra llum davant dels homes, perquè vegin les vostres bones obres, i glorificaran el vostre Pare 

del cel" (Mat. 05:16).

Tots dos símbols, la sal i la llum, indiquen la responsabilitat que tenen els deixebles d'influir 

en la vida dels qui els envolten i millorar-la. Som sal i llum quan plorem en forma apropiada, quan 

som purs de cor, practiquem la humilitat, vam mostrar misericòrdia, fem la pau i suportem 

l'opressió. És així que Jesús inicia aquest sermó amb la crida a plasmar aquests "valors 

subestimats" del seu Regne.

Diumenge 18 de agost

En quina mesura la teva església funciona com a sal i llum en la teva comunitat? En quin sentit la teva comunitat 

és un lloc millor perquè hi treballa la teva església? D'altra banda, si l'església es dissolgués, quina diferència hi 

hauria en la comunitat?
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Quan considerem els ensenyaments de Jesús, és convenient tenir en compte a qui els 

parlava i les circumstàncies en què aquests vivien. Jesús havia començat a atraure grans 

multituds de les regions on hi havia servit (veure Mat. 04:25; 5: 1). La majoria era gent comuna, 

que vivia sota el govern autoritari de l'Imperi Romà, però alguns eren governants jueus i dirigents 

religiosos. La vida de la gent comuna era difícil. Tenien poques opcions per viure, eren atabalats 

pels impostos elevats i sobrecarregats per la tradició religiosa.

Els casos que Jesús va descriure eren experiències comunes per a molts dels seus oients. 

Sovint eren atacats violentament per les seves "superiors" o amos. Moltes vegades s'endeutaven i 

perdien les seves propietats davant els propietaris i prestadors. Sovint els soldats romans 

d'ocupació els obligaven a fer treballs forçats. Jesús els va ensenyar a respondre amb integritat, a 

tractar els opressors millor del que mereixien i, amb això, a resistir-se a perdre la seva humanitat. 

Mentre aquests opressors intentaven exercir el seu poder, la gent sempre tenia la llibertat de triar 

com respondrien i, al resistir de manera no violenta i respondre generosament, exposaven el mal 

de l'opressió i la injustícia que s'estava cometent.

Jesús va resumir tota "la llei i els profetes" (tots els escrits sagrats que descrivim com 

l'Antic Testament) al principi senzill que es coneix com la Regla d'Or: "Totes les coses que 

vulgueu que els homes facin amb vosaltres, així també feu vosaltres amb ells "(Mat. 7:12). 

De quina manera, ara mateix, pots fer un esforç per fer el que ell ens mana, sense importar 

el cost?

VÈNCER EL MAL AMB EL BÉ

 A l'ensenyar-los, Jesús òbviament estava interessat en oferir-los una manera de viure bé, de 
viure amb dignitat i valor, sense importar les circumstàncies. Un exemple d'això es troba en Mateu 
5:38 a 48. En espanyol, aquestes instruccions ( "posar l'altra galta", "si et treuen la camisa, 
dóna'ls també la capa" i "fer la segona milla") són frases típiques . Però aquesta familiaritat 
dissimula els fets i les actituds radicals que Jesús tracta d'ensenyar aquí.

 Compara Mateu 5:38 a 48 amb Romans 12:20 i 21. Com posarem en pràctica aquests 
principis radicals en la nostra vida?
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Quan ho interrogaven, Jesús sovint concloïa les seves respostes amb un resultat molt 

diferent al que buscava l'interlocutor. En relació a la instrucció de Levític 19:18, "estimaràs al teu 

proïsme com a tu mateix", sembla que molts dels religiosos de la seva època dedicaven molt de 

temps i energia debatent l'extensió i els límits d'aquest principi del "proïsme".

Jesús ja havia tractat que els seus seguidors ampliessin la comprensió d'aquest terme, 

instant-los no només a estimar al seu proïsme, sinó també a fer el bé a tothom: "Però jo us dic: 

Estimeu els vostres enemics, beneïu els qui us maleeixen, feu bé als qui us avorreixen, i pregueu 

pels qui us ultratgen i us persegueixen; perquè sigueu fills del vostre Pare del cel, que fa sortir el 

sol sobre bons i dolents, i que fa ploure sobre justos i injustos "(Mat. 05:44, 45).

Com era comú en els ensenyaments de Jesús, les seves crítiques més severes estava 

dirigides als que pretenien ser religiosos, però mostraven poca preocupació pel sofriment dels 

altres. "En la història del bon samarità Crist il·lustra la naturalesa de la veritable religió. Mostra 

que aquesta no consisteix en sistemes, credos o ritus, sinó en l'execució d'actes d'amor, en fer el 

major bé als altres, en la bondat genuïna "( DTG 460). En el seu ensenyament, Jesús assenyala a major bé als altres, en la bondat genuïna "( DTG 460). En el seu ensenyament, Jesús assenyala a major bé als altres, en la bondat genuïna "( DTG 460). En el seu ensenyament, Jesús assenyala a 

un foraster, algú considerat infidel a Déu, per demostrar quin és l'anomenat de Déu a tots els que 

diuen ser els seus seguidors. Igual que els seus primers oients, quan ens acostem a Jesús per 

preguntar-nos què hem de fer per a posseir la vida eterna, en definitiva ens instrueix a anar i ser 

el proïsme de qualsevol persona necessitada.

Dimarts 20 d'agost

EL BON SAMARITÀ

 Llegeix Lluc 10:25 al 27. L'intèrpret de la llei que va interrogar Jesús va oferir un resum 
tradicional dels Manaments de l'Antic Testament per portar una vida acceptable davant
Déu. Quina relació tenen aquests dos manaments?

 Quan un expert en dret religiós va intentar provar Jesús, va recórrer a la pregunta tan
discutida: "I qui són aquests altres?" (Lc. 10:29). En resposta, Jesús va relatar la història del bon 
samarità, però la seva resposta concloent a la pregunta no va definir la terminologia de "proïsme". 
De fet, Jesús va dir: "Vés i sé proïsme de qualsevol que necessiti la teva ajuda" (veure Luc. 10:36, 
37).

 Llegeix Lluc 10:30 a 37. Quina és la importància del contrast que fa Jesús entre els tres 
personatges que veuen l'home que necessita la seva ajuda al costat del camí?
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EL RICO I LÁZARO

No hi ha evidències en cap d'aquestes històries que els homes s'hagin enriquit fent una cosa 

dolenta. Potser tots dos van treballar molt, es van administrar amb cura i Déu els va beneir. Però 

sembla que alguna cosa va sortir malament en les seves actituds cap a la vida, Déu, els diners i 

els altres, i això va tenir un cost substancial i etern.

Partint de la imatgeria popular de la vida en el més enllà que existia en l'època de Jesús, la 

història de l'home ric i Llàtzer ensenya que les decisions que prenem en aquesta vida són 

importants per a la propera. La forma en què responem a aquells que busquen o necessiten la 

nostra ajuda és una manera de demostrar quines són les nostres decisions i prioritats. Com a 

"Abraham" li recorda a l'afligit home ric, la Bíblia ofereix una orientació més que adequada per 

prendre la millor decisió: "A Moisès i als profetes tenen; óiganlos "(Lc. 16:29).

Jesús va ensenyar que les temptacions de la riquesa (tenir-la, conservar-la o pastar) poden 

allunyar-nos del seu Regne i dels altres i acostar-nos al egocentrisme i l'autosuficiència. Jesús 

ens va cridar a buscar el seu Regne en primer lloc, ia compartir les benediccions que rebem amb 

els que ens envolten, especialment amb els necessitats.

Sigui quina sigui la teva situació econòmica, què pots fer per evitar que els diners, o l'amor als diners, 

distorsioni la teva perspectiva de l'èmfasi que haurien de demostrar els cristians en la vida?

 Compara Lluc 16:19 a 31 amb Lluc 12:13 al 21. Quines són les similituds i diferències entre aquestes 
dues històries, i què ens ensenyen en conjunt?

 A la paràbola del ric i Llàtzer (veure Lluc. 16: 19-31), Jesús contrasta la vida de dos homes: un 
ric i un altre desesperadament pobre. A falta d'assistència social, hospitals comunitaris o 
menjadors populars, la pràctica comuna era que els necessitats, discapacitats o desemparats 
mendigaran fora de les llars dels rics. S'esperava que els rics fossin generosos en compartir una 
mica de la seva riquesa per alleujar el sofriment. Però en aquesta història, el jove ric "revelava 1 
egoista indiferència a les necessitats del seu germà sofrent" ( PVGM 205). En vida, les respectives 
circumstàncies d'ambdós personatges van seguir iguals; però en morir, a jutjar per Déu, les seves 
posicions es van invertir dramàticament.
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Una altra ocasió en què li van fer una pregunta a Jesús i aquest va donar una resposta molt 

diferent al que s'esperava, es troba en el sermó registrat en Mateu 24 i 25. Els deixebles es van 

acostar a Jesús i li van preguntar sobre la destrucció del Temple de Jerusalem i el temps del 

retorn de Jesús (veure Mat. 24: 1-3). La conclusió de la resposta estesa de Jesús a aquesta 

pregunta feia referència a alimentar els famolencs, donar-los de beure als assedegats, acollir els 

forasters, vestir els nus, atendre els malalts i visitar els presos. Ell els va assegurar: "Quant ho vau 

fer [o no ho vau fer] a un d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho fèieu" (veure Mat. 25:40, 

45).

Això està relacionat amb les preguntes que van donar inici a aquest ensenyament com un 

retrat del judici final. En tot Mateu 24, Jesús va presentar respostes més directes a les preguntes 

dels deixebles, donant senyals i advertències sobre la destrucció de Jerusalem i la fi del món, 

però va emfatitzar la necessitat de "vetllar" i viure bé a la llum de la promesa d' la seva segona 

vinguda. A la primera part de Mateu 25, la història de les verges prudents i insensates insisteix en 

la necessitat de preparar-se per a un retorn inesperat o retardat; la història dels tres servents 

presenta la necessitat de viure bé i productivament mentre esperem. A continuació, la paràbola de 

les ovelles i les cabres és molt més específica pel que fa a les tasques a les que hauria abocar el 

poble de Déu.

Llegeix Mateu 25:31 al 46. Què ens diu Jesús aquí? Per què això no és salvar ció per 

obres? Què ensenyen les seves paraules sobre el que realment significa tenir una fe 

salvadora?

La declaració de Jesús, que quan servim als altres, li estem servint a ell, ha de transformar 

totes les nostres relacions i actituds. Imagina't si poguessis convidar a Jesús a menjar, o visitar a 

l'hospital o la presó. Jesús va dir que fem això quan oferim aquest servei a la gent de la nostra 

comunitat. Quina increïble oportunitat ens ofereix d'aquesta manera!

Llegeix amb oració el que va dir Jesús a aquests versicles. Com entenem la idea que 

ell bàsicament s'hagi comparat amb els famolencs, els nus, els presos? Què poderosa 

obligació ens imposa això en el nostre estil de vida?

Dijous 22 d'agost

UN D'AQUESTS GERMANS MEUS MÉS PETITS
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Llegeix "El bon samarità" i "Aquests meus germans petits", en El Desitjat de tots els pobles, pp. Llegeix "El bon samarità" i "Aquests meus germans petits", en El Desitjat de tots els pobles, pp. Llegeix "El bon samarità" i "Aquests meus germans petits", en El Desitjat de tots els pobles, pp. 

592-597; 460-466; i "Com es decideix el nostre destí" i "La veritable riquesa", en Paraules de vida 592-597; 460-466; i "Com es decideix el nostre destí" i "La veritable riquesa", en Paraules de vida 

del gran Mestre, pp. 310-321; 204-215.del gran Mestre, pp. 310-321; 204-215.

"Crist va enderrocar la muralla de separació, l'egolatria, el prejudici divisor del nacionalisme, i 

va ensenyar a estimar tota la família humana. Va elevar als homes per sobre de l'estret cercle que 

prescrivia el seu egoisme; va abolir tota frontera territorial i tota distinció artificial d'estrats socials. 

Per a ell no hi havia diferència entre veïns i estrangers ni entre amics i enemics. Ens ensenya a 

considerar a cada ànima necessitada com el nostre proïsme i al món com el nostre camp de 

conreu "( DMJ 38)conreu "( DMJ 38)conreu "( DMJ 38)

"La mesura de la regla d'or és la veritable norma del cristianisme; mica menor que això és un 

engany. Una religió que indueix els homes a tenir en poca estima als éssers humans, als que Crist 

va considerar de tant valor que va donar la seva vida per ells; una religió que ens faci indiferents a 

les necessitats, els sofriments o els drets humans, és una religió espúria. A l'menysprear els 

reclams dels pobres, els dolguts i els pecadors, resultem traïdors a Crist. El cristianisme té molt 

poc poder en el món perquè els homes assumeixen el nom de Crist però neguen el caràcter de 

Jesús en les seves vides "( DMJ 116, 117).Jesús en les seves vides "( DMJ 116, 117).Jesús en les seves vides "( DMJ 116, 117).

1. Dels passatges estudiats aquesta setmana, quin és el teu preferit? Per què?

2. Fixa't en el que va escriure Elena de White sobre com una fe que "ens 

faci indiferents a les necessitats, els sofriments o els drets humans, és una religió espúria ". Per 

què hem de tenir cura d'evitar el parany fàcil de pensar que perquè tenim la "veritat" (el que és 

cert), llavors no importa res més?

Resum: Els ensenyaments de Jesús estableixen un estil de vida diferent per als que són Resum: Els ensenyaments de Jesús estableixen un estil de vida diferent per als que són 

ciutadans i representants del Regne de Déu. Sobre la base de les Escriptures de l'Antic 

Testament, va reflectir i va ampliar l'èmfasi de la cura dels pobres i oprimits, emfatitzant que els 

seus seguidors viuran com un poble compassiu i benigne mentre espera el seu retorn.

PER A ESTUDIAR I MEDITAR

PREGUNTES PER A DIALOGAR:

 3. Els versicles de l'estudi de dijous, què més ens mostren sobre el que implica tenir la 
"veritat"?


