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EL SERVEI A L'ESGLÉSIA DEL 

NOU TESTAMENT

Dissabte 24 d'agost

PER MEMORITZAR:

I, com hem vist, gran part del que Jesús ens va ordenar té a veure amb tenir cura dels 

necessitats, els que pateixen, els que no poden cuidar-se a si mateixos. Per tant, hem de recordar 

que aquestes instruccions per als primers deixebles de Jesús no eren tant una tasca nova, sinó 

més aviat una continuació de la missió que Jesús ja havia estat fent entre ells. Per tant, aquest 

aspecte de l'ensenyament de Jesús és evident en la vida de la nova comunitat de l'església com a 

part del compliment de la Gran Comissió.

Lliçó 9: Pel 31 d'agost de 2019

               
        

"La religió pura i sense màcula davant de Déu el Pare és aquesta: Visita als orfes i a les vidues 
en les seves tribulacions, i guardar-se sense taca del món" (Jaume 1:27).

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Fets 2: 42-47; 4: 32-37; Mateu 25:38, 40; Fets 09:36; 
2 Corintis 8: 7-15; Romans 12; Jaume 2: 1-9.

                
               

               
                   
    

                
               

               
                   
    

 Què va ordenar Jesús a la Gran Comissió? Fer deixebles, batejar-los i ensenyar-los "que 
guardin totes les coses que us he manat" (Mat. 28:20).

                
               

               
                   
    

Els versets que coneixem com la Gran Comissió (Mat. 28: 18-20) es troben entre els més 
famosos de la Bíblia, almenys entre els cristians. Sovint han estat descrits com la nostra 
declaració de missió i han inspirat tota mena de projectes missioners i de evangèliques zació. De 
fet, inspirats en aquests textos, els cristians han viatjat per tot el món, de vegades a un gran cost 
personal, per difondre l'evangeli.
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UN NOU TIPUS DE COMUNITAT

Després de l'ascensió de Jesús i la vinguda de l'Esperit Sant en la Pentecosta, el grup de 

creients va créixer ràpidament i va fundar l'església primitiva, un nou tipus de comunitat entre els 

seguidors de Jesús, i inicialment dirigida pels seus deixebles originals. No obstant això, aquesta 

nova comunitat no era només una cosa que ells van inventar; sinó que es basava en els 

ensenyaments i el ministeri de Jesús i en la llarga història de les Escriptures hebrees i els seus 

profetes.

Si bé sembla que els israelites mai van aconseguir posar plenament en pràctica el model per 

a una societat justa i generosa, la comunitat de l'església primitiva es va prendre seriosament la 

instrucció que "no hi hagi enmig teu captaire" (Deut. 15: 4 ). Una de les expressions pràctiques de 

la seva fe va ser compartir els recursos materials, fins i tot vendre terres i contribuir amb els fons 

recaptats (veure Ac. 4: 34-5: 2), per satisfer les necessitats dels seus germans creients, com així 

també per ser de benedicció als que estaven fora de la comunitat incipient, especialment 

mitjançant el ministeri de curació (veure Ac. 3: 1-11; 5: 12-16).

No obstant això, aquesta comunitat no era una societat utòpica des de cap punt de vista. A 

mesura que creixia el nombre de creients, augmentaven les tensions sobre l'administració 

d'aquests recursos, especialment en relació amb la distribució diària d'aliments a les vídues (veure 

Ac. 6: 1). Els deixebles, que eren els líders naturals del grup, volien concentrar-se en predicar 

l'evangeli. Per fer front a la situació en qüestió, necessitaven reorganitzar-se.

Per tant, es va nomenar a set persones perquè s'enfocaran en els assumptes pràctics de la 

comunitat de l'església. Aquest va ser potser el primer reconeixement dels diferents ministeris i 

dons que s'exercirien a l'església. Alhora, va demostrar la importància del ministeri pràctic per a la 

vida i el testimoni de l'església. "Els mateixos principis de pietat i justícia que havien de guiar els 

governants del poble de Déu en el temps de Moisès i de David, havien de seguir també aquells a 

qui es va encomanar la vigilància de la recentment organitzada església de Déu en la dispensació 

evangèlica "( HAp 78).evangèlica "( HAp 78).evangèlica "( HAp 78).

Tracta d'imaginar com haurà estat aquesta comunitat primitiva. Com podem reflectir aquests mateixos 

principis avui?

 Llegeix Fets 2:42 a 47 i 4:32 a 37. Què identifiques com a elements clau en aquestes 
descripcions de la comunitat de l'església primitiva?
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EL MINISTERI I EL TESTIMONI DE DORCAS

Quan l'església va començar a expandir-se, com va predir Jesús, "a Jerusalem, a tot Judea, a 

Samaria, i fins l'últim de la terra" (Ac. 1: 8), els nous creients van adoptar la fe i el ministeri de 

Jesús. Entre aquests, a la ciutat de Jafa es trobava Dorcas, també coneguda com Tabita. 

Òbviament, ella es va prendre seriosament la instrucció especial de Jesús que, quan vestia als 

nus, ho feia per Jesús mateix (veure Mat. 25:38, 40).

Sembla que el ministeri de Dorcas era tal que la seva descripció com "deixebla" (veure Ac. 

09:36) i la seva fidelitat, energia i interès en els altres era reconegut fins i tot més enllà de la seva 

ciutat natal.

Pere era visitant la ciutat veïna de Lida, i la gent de Jafa li va demanar que anés a resposta a 

la mort inesperada de Dorcas (veure Ac. 9: 37-41). En arribar a Jafa, Pedro es va trobar amb 

moltes de les persones a les que Dorcas havia ajudat mitjançant la seva obra en favor dels 

pobres. Li van mostrar la roba que ella havia fet i, sens dubte, li van explicar moltes històries de 

com els havia ajudat a ells ia altres.

El fet que Pere hagi pregat per Dorcas i que Déu l'hagi tornat la vida no garanteix que sempre 

els anirà bé a la vida als que dediquen la seva vida a servir els altres. Al cap ia la fi, Dorcas havia 

estat malalta i va patir la mort, i Esteban, un dels primers diaques nomenats per atendre les 

necessitats de les vídues a l'església, també va ser el primer màrtir (veure Ac. 7: 54-60) . Una vida 

de servei no és un llit de roses; de vegades fins i tot podria ser el camí més escabrós.

No obstant això, en aquesta història, Déu va utilitzar el reconeixement del seu amor i poder 

en la vida i en la mort d'Dorcas per causar un fort impacte en la gent de Jafa: "Això va ser notori 

en tota Jafa, i molts van creure en el Senyor "(Ac. 09:42).

 Llegeix la descripció de Dorcas i el seu ministeri en Fets 9:36. Com es podria descriure la 
teva vida i el teu ministeri en un format similar a aquest verset? Com t'agradaria que et
descriguin?

Si tu morissis, la gent es lamentaria i estranyaria teva contribució així com recordava i es 
lamentava pel ministeri de Dorcas? Com podem deixar un millor llegat de servei? Quines
habilitats pràctiques tens, com les habilitats de Dorcas per confeccionar peces, que podries fer 
servir per servir els altres?
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DONAR COM UNA FORMA DE COMPARTIR

Després de la seva conversió, l'apòstol Pau va assumir la missió de portar l'evangeli al món 

gentil. L'èxit que Déu li va donar va plantejar preguntes importants sobre la relació entre les arrels 

jueves de la fe cristiana incipient i els nous seguidors pagans de Jesús. Un concili de líders 

cristians jueus i gentils es va reunir a Jerusalem per discutir l'assumpte i buscar la conducció de 

Déu en relació amb aquestes preguntes complicades. La reunió i els seus resultats es registren en 

Fets 15.

No obstant això, en l'informe que Pau dóna d'aquesta reunió a Gàlates 2, afegeix un altre 

element important a les instruccions que va rebre del concili de Jerusalem per al seu ministeri 

continu entre els gentils: "Només ens van demanar que ens acordásemos dels pobres; la qual 

cosa també vaig procurar amb diligència fer "(Ga. 2:10).

I Pau va seguir aplicant aquest èmfasi personalment (veure, p. Ex., Ac. 20:35) al llarg de tot el 

seu ministeri. Igual que l'església primitiva de Jerusalem, Pablo va ampliar la visió de la comunitat 

cristiana fins a arribar a tots els creients.

Llegeix 2 Corintis 8: 7 al 15. Com vincula Pau l'evangeli amb el donar generosament?

Pau també va utilitzar dues referències de l'Antic Testament per instar els creients a ser 

generosos ia cuidar els seus germans creients en circumstàncies difícils. Va citar la història de la 

generosa provisió divina del mannà als israelites al desert com un model de donar i compartir 

entre la comunitat eclesiàstica més àmplia (veure 2 Cor. 8:15); i també va citar el Salm 112: 9: "Va 

repartir, va donar als pobres; la seva justícia roman per sempre "(2 Cor. 9: 9).

Pau va instar els seus lectors a ser intencionals en donar, a separar regularment una part 

dels seus ingressos perquè els resulti fàcil donar quan ell o Tito visitaran la seva església per 

recollir les ofrenes i lliurar-les als cristians necessitats de Jerusalem. Pau va utilitzar l'exemple 

d'una església per encoratjar a altres esglésies a ser igualment generoses. "Com a resultat del 

ministeri de vostès, ells donaran la glòria a Déu. Doncs la generositat de vostès tant cap a ells 

com a tots els creients demostrarà que són obedients a la Bona Notícia de Crist "(2 Cor. 9:13, 

NTV).

Quines haurien de ser les nostres prioritats per donar quan no podem 
donar a cada causa o necessitat que se'ns presenta?
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GUIA PAULINA PER VIURE I ESTIMAR 

CORRECTAMENT

A la carta de Pau als romans se la coneix més per les seves explicacions detallades de la 

gran doctrina de la salvació per la fe mitjançant la mort de Crist. Però després d'onze capítols 

d'aquest ensenyament, hi ha un canvi d'èmfasi. Pau ofereix una guia pràctica per viure i estimar 

correctament, basada en la gràcia i l'amor de Déu com es revelen en Jesús i en la història de 

l'evangeli: "Així que, germans, us prego per les misericòrdies de Déu, que presenteu els vostres 

cossos en sacrifici viu, sant i agradable a Déu, que és el vostre culte racional "(Rm. 12: 1). Per 

cert, Pau està dient que a causa del que Déu ha fet per nosaltres en Jesús, així és com hem de 

viure.

Llegeix i resumeix Romans 12, observant principalment les instruccions per estimar i tenir 

cura dels altres, especialment als necessitats.

D'alguna manera, Romans 12 funciona com un resum de molts dels temes als que Pau presta 

més atenció en algunes de les seves altres cartes. Parla sobre els diferents rols i dons dins el cos 

de l'església, la qual cosa inclou servir i animar als altres i donar generosament (veure vers. 3-8). 

Però no només cal fer aquestes coses, cal fer-les bé, amb entusiasme i, sobretot, amb amor 

(veure vers. 9-11).

Pau descriu en termes pràctics de què es tracta aquest tipus de vida. Insta els creients a ser 

pacients en les dificultats i la persecució, a tenir cura dels necessitats, a ser pacificadors quan 

sigui possible i, com hem vist anteriorment, a respondre al mal i la injustícia amb bondat, a vèncer 

el mal fent el bé (veure Rom. 00:20, 21).

Aquest capítol descriu el que significa viure com una nova persona, servint Déu 

individualment i com a part d'una comunitat de fe. Pau els va dir a aquests nous seguidors de 

Jesús que la seva vida, les seves prioritats i les seves obres haurien de canviar com a resposta al 

que Jesús havia fet per ells en morir a la creu i oferir-los l'esperança de la vida eterna. Com vivien 

en una societat opressiva i de vegades cruel al cor de l'Imperi Romà, Pau els instrueix perquè 

portin una vida diferent: "No us conformeu a aquest segle, transformar i mitjà de la renovació del 

vostre enteniment, perquè comproveu quina sigui la bona voluntat de Déu, agradable i perfecta 

"(Rm. 12: 2).

Quines són algunes de les actituds i pràctiques que necessites resistir a 
la teva comunitat perquè et resulti més fàcil viure i estimar correctament 
com a seguidor de Jesús avui?
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La tradició cristiana suggereix que Jaume, germà o germanastre de Jesús, va arribar a ser un 

líder de l'església primitiva a Jerusalem i va ser el Jacobo que va oficiar com a president del 

concili de Jerusalem (veure Ac. 15; Ga. 1, 2). Si és així, és probable que hagi estat l'autor de la 

carta que es conserva a la Bíblia com el llibre de Santiago [N. de la T .: aquest nom en grec pot 

traduir indistintament a l'espanyol com Santiago o Jacobo].

Santiago era un nom comú en aquest moment, però si eren la mateixa persona, també pot 

haver estat el líder de l'església conegut com Santiago "el just", el que suggereix que era un líder 

savi que prioritzava correctament el seu tracte amb els altres i es preocupava pels marginats o 

oprimits. El llibre que porta el seu nom es descriu com "el llibre de Proverbis del Nou Testament", 

ja que emfatitza la pietat pràctica i el viure sàviament com a seguidors de Déu.

L'autor de Santiago estava ansiós per recordar-los als seus lectors cristians que "no 

s'acontentin només amb escoltar la paraula, ja que així s'enganyen vostès mateixos. Llévenla a la 

pràctica "(Sant. 01:22, NVI); i que la religió que realment importa (la qual és pura i duradora als ulls pràctica "(Sant. 01:22, NVI); i que la religió que realment importa (la qual és pura i duradora als ulls pràctica "(Sant. 01:22, NVI); i que la religió que realment importa (la qual és pura i duradora als ulls 

de Déu) es centra en tenir cura als necessitats i oprimits i resistir les influències corruptores de la 

societat que els envolta (veure Sant. 01:27).

Santiago sosté que desitjar el bé a algú (fins i tot la benedicció de Déu) serà de poc consol si 

la persona pateix de fred i fam. Proveir d'aliment i roba real serà molt més útil per a expressar i 

demostrar la nostra preocupació per ells que tots els sentiments nobles i els bons desitjos (veure 

Sant. 2: 14-16). Santiago fa servir això com a exemple de la interacció entre la fe i les obres en el 

context de la nostra relació amb Déu. Ell també reitera (Sant. 2: 8) el que Jesús va ensenyar 

sobre estimar el nostre proïsme com a nosaltres mateixos, mostrant com hem d'obeir aquest 

manament en la vida diària. Es posa en pràctica servint a Déu i als altres, no per obtenir la 

salvació, sinó perquè és la manifestació de la veritable fe.

Per què és tan fàcil, fins i tot inconscientment, preferir als rics abans que els pobres?

JAUME "EL JUST"

 Llegeix Jaume 2:1 al 9 i 5:1 al 5. En què es diferencia l'actitud de Santiago cap als 
qui són rics i cap als que comunament tenim a la majoria de les societats? Quines són les 
seves instruccions específiques pel que fa a com tractar els rics i als pobres dins de la 
comunitat eclesiàstica?
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Llegeix "Obra i influència de les societats de beneficència Dorcas" i "La veritable religió", en El Llegeix "Obra i influència de les societats de beneficència Dorcas" i "La veritable religió", en El 

ministeri de la bondat, pp. 70, 71; 39-45; i "Una església generosa", en Els fets dels apòstols, pp. ministeri de la bondat, pp. 70, 71; 39-45; i "Una església generosa", en Els fets dels apòstols, pp. ministeri de la bondat, pp. 70, 71; 39-45; i "Una església generosa", en Els fets dels apòstols, pp. ministeri de la bondat, pp. 70, 71; 39-45; i "Una església generosa", en Els fets dels apòstols, pp. 

270-278.

"El Salvador va donar la seva vida preciosa per establir una església capaç de tenir cura de 

les ànimes entristides i temptades. Un grup de creients pot ser pobre, sense educació i 

desconegut; però, estant en Crist pot fer a la llar, el veïnat i l'església, i fins i tot en regions 

llunyanes, una obra els resultats seran tan abarcadores com l'eternitat "( DTG 595, 596). "La llunyanes, una obra els resultats seran tan abarcadores com l'eternitat "( DTG 595, 596). "La llunyanes, una obra els resultats seran tan abarcadores com l'eternitat "( DTG 595, 596). "La 

liberalitat abnegada provocava en l'església primitiva rampells de goig; perquè els creients sabien 

que els seus esforços ajudaven a enviar el missatge evangèlic als que estaven a les fosques. La 

seva benevolència testificava que no havien rebut en va la gràcia de Déu. Què podia produir 

semblant liberalitat sinó la santificació de l'Esperit? A ulls dels creients i dels incrèduls, era un 

miracle de la gràcia "( HAp 277).miracle de la gràcia "( HAp 277).miracle de la gràcia "( HAp 277).

1. La comunitat de la teva església, com es pot assemblar més a la descrita 

en els primers capítols del llibre de Fets? Quins passos pràctics podrien donar els dirigents de la 

teva església per incentivar l'església en aquesta direcció?

2. L'Església Adventista del Setè Dia a tot el món utilitza alguns 

dels principis analitzats en l'estudi d'aquesta setmana per determinar com repartir els delmes i les 

ofrenes entre diferents parts del món. Quins són els beneficis d'aquest tipus de sistema mundial 

d'intercanvi de recursos?

3. Les orientacions per a la vida, com les que es resumeixen en Romans 

12, per exemple, són formes realitzables i pràctiques de viure (funcionen en el "món real"), o 

s'assemblen més a les imatges idealitzades dels "sants" que es veuen en els vitralls?

Resum: Impulsats per la comissió de Jesús i el poder de l'Esperit Sant, els deixebles i els Resum: Impulsats per la comissió de Jesús i el poder de l'Esperit Sant, els deixebles i els 

primers creients es van disposar a compartir el missatge i la missió de Jesús amb la major difusió 

possible. Sobre la base dels ensenyaments de Jesús i les Escriptures hebrees, l'església primitiva 

era un nou tipus de comunitat que compartia el que tenia amb els necessitats, tant dins com fora 

de la seva comunitat. Mitjançant l'exemple i els ensenyaments registrades en les seves cartes a 

aquestes esglésies, els primers dirigents cristians van instar els creients a viure sent fidels i 

servicials, especialment amb els necessitats.

PER A ESTUDIAR I MEDITAR

PREGUNTES PER A DIALOGAR:

 4. Jaume 5: 1 al 5 utilitza un llenguatge fort que repeteix les dures adverses
cies dels profetes de l'Antic Testament. Per què és apropiada i necessària una expressió tan 
forta?


