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ESTIMAR MISERICÒRDIA

Dissabte 14 de setembre

PER MEMORITZAR:

"Resplendir en les tenebres llum als rectes; és compassiu, misericordiós i just. L'home de bé té 

misericòrdia, i presta; governa els seus assumptes amb judici "(Sl. 11: 4, 5).

Mentrestant, el mal persisteix en moltes formes, alimentat per les fosques influències 

espirituals del diable i els seus àngels. Aquest mal sovint es fa més visible en la pobresa, la 

violència, l'opressió, l'esclavitud, l'explotació, l'egoisme i la cobdícia. En un món així, la nostra 

comunitat, la nostra església i la nostra família han de lluitar contra aquests mals sense importar el 

difícil que sigui de vegades. En resposta a l'amor i els manaments de Déu, vivint a la llum del 

ministeri i el sacrifici de Jesús, i capacitats i guiats per la presència de l'Esperit Sant, hem de ser 

compassius, creatius i valents mentre tractem de "fer justícia, i estimar misericòrdia , i humiliar 

[ens] davant [nostre] Déu "(Miq. 6: 8).

Lliçó 12: Pel 21 de setembre de 2019

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Mateu 6: 25-33; Jaume 1: 5-8; 02:15, 16; Isaïes 52: 7; 1 Joan 3: 
16-18; Isaïes 58: 1-10.

Com hem vist, la Bíblia és plena de fervoroses descripcions de l'interès de Déu pels pobres i oprimits, i 
també d'anomenats al seu poble a treballar en favor d'ells. Tot i l'atenció que se li dóna a aquests temes, 
aquest mandat bíblic només ha tingut un compliment esporàdic i parcial, i es completarà només amb la 
vinguda de Crist i els esdeveniments sobrenaturals que el segueixen.
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| lliçó 12

LES PRIORITATS DEL REGNE

Com van deixar en clar els ensenyaments de Jesús i els autors del Nou Testament, els que 

decideixen viure com a membres del Regne de Déu ho fan amb un conjunt de valors i prioritats 

diferents dels del món.

Llegeix Mateu 06:25 a 33. Quina és la seguretat que se'ns dóna en aquests veure- sículs i com 

hauria impactar aquesta seguretat en les nostres prioritats?

Aquest conjunt de prioritats diferents també canvia la nostra relació amb els que exerceixen 

poder sobre nosaltres i sobre els oprimits. Si bé la Bíblia instrueix els cristians a respectar i obeir 

als seus governants en la mesura del possible (veure, p. Ex., Rom. 13: 1-7), també arriba un punt 

en què necessitem fer-nos ressò de les paraules de Pere: "cal obeir Déu abans que als homes" 

(Ac. 05:29). Jesús va equilibrar aquests dos principis en la seva resposta als que van intentar 

enganyar-lo amb aquesta pregunta: "Doneu, doncs, a Cèsar el que és del Cèsar, ia Déu el que és 

de Déu" (Mat. 22:21).

Els que estan al poder, ja siguin governants o d'una altra índole, sovint imposen aquest poder 

i el conserven mitjançant amenaces o per la força. Com hem vist en la vida de Jesús, viure 

fidelment no sempre requereix passivitat davant el mal en cada situació. Per exemple, en tractar 

amb l'esclavitud als Estats Units, Elena de White va escriure: "Quan les lleis dels homes entren en 

conflicte amb la Paraula i la Llei de Déu, hem d'obeir a aquestes últimes, siguin quines siguin les 

conseqüències. No hem d'obeir la llei del nostre país que exigeix el lliurament d'un esclau al seu 

amo; i hem de suportar les conseqüències de la seva violació. L'esclau no és propietat de cap 

home. Déu és el seu legítim propietari, i l'home no té dret d'apoderar de l'obra de Déu i cridar-la 

seva "( TI 1: 185).seva "( TI 1: 185).seva "( TI 1: 185).

On és la línia entre obeir a les autoritats i defensar els que podrien ser víctimes d'una autoritat 

opressiva?

Diumenge 15 de setembre

 Jesús va ensenyar que "la vida [val] més que el menjar, i el cos més que el vestit" (Mat.
06:25). Aquestes coses són importants, és clar, però hem de veure-les a la llum del Regne de
Déu; el que significa que hem de tornar a prioritzar la nostra vida en forma real i pràctica. Quan 
reconeixem en tota la Bíblia el cridat a enaltir i cuidar als altres, aquest anomenat també esdevé 
una de les nostres prioritats per als que procurem seguir els passos de Jesús. L'ideal és que 
aquesta crida ens ajudi a enfocar-nos menys en nosaltres mateixos i més en els altres.
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Lliçó 12 | Dilluns, 16 de setembre

FATIGA PER COMPASSIÓ

En resistir-nos a la possibilitat de permetre que les nostres bones intencions es vegin 

desbordades per "tots els problemes del món", a molts ens agradaria fer més per marcar la 

diferència en la vida dels que pateixen. Hi ha diverses actituds i activitats que poden ajudar-nos a 

donar respostes positives als necessitats.

compassió: Com hem vist, el primer pas cap a l'acció és reconèixer i empatitzar amb el dolor compassió: Com hem vist, el primer pas cap a l'acció és reconèixer i empatitzar amb el dolor 

dels que pateixen. Necessitem fomentar i conservar la nostra sensibilitat pel sofriment. En 

l'actualitat, la gent parla de "fatiga per compassió" o "desgast per empatia": la idea que estem tan 

exposats al dolor i la tragèdia que molts ens cansem de les tantes causes que requereixen la 

nostra energia emocional i suport financer. Jesús era molt conscient del mal i el dolor que 

l'envoltava; però, va seguir sent compassiu. Així també nosaltres.

educació: A causa de que moltes situacions d'injustícia i pobresa són complicades, és educació: A causa de que moltes situacions d'injustícia i pobresa són complicades, és 

important escoltar i aprendre el que puguem sobre aquestes situacions. Hi ha hagut molts 

exemples de gent ben intencionada que ha causat danys en la vida dels altres en tractar d'ajudar. 

Si bé això no és una excusa per a la inacció, hem de tractar de involucrar-nos de manera 

informada i reflexiva.

oració: Quan veiem un problema, el nostre primer pensament és prendre mesures oració: Quan veiem un problema, el nostre primer pensament és prendre mesures 

"pràctiques". Però la Bíblia ens recorda que l'oració és"pràctiques". Però la Bíblia ens recorda que l'oració és

pràctica. Podem marcar la diferència en la vida dels pobres i oprimits a pregar per ells i pels que 

exerceixen poder sobre ells (veure 1 Tim. 2: 1, 2), així com demanar consell a Déu sobre com 

podem buscar millors respostes per oferir ajuda (veure Prov. 2: 7, 8).

expectatives: Un altre element important en l'obra d'alleujar el sofriment és tenir expectatives expectatives: Un altre element important en l'obra d'alleujar el sofriment és tenir expectatives 

adequades, donada la complexitat de les circumstàncies socials, polítiques i personals. El nostre 

desig hauria de ser oferir opcions i oportunitats que d'altra manera la gent no hauria tingut. De 

vegades, el que la gent faci amb aquestes oportunitats ens decebrà, però hem de respectar 

aquestes decisions.

Més enllà de la forma en què intentem treballar a favor dels que pateixen, el nostre principi 

rector ha de ser: "Totes les coses que vulgueu que els homes facin amb vosaltres, així també feu 

vosaltres amb ells" (Mat. 7:12).

 Llegeix Jaume 1: 5 al 8. Quin paper ha de tenir l'oració en l'acció cristiana? Què 
suggereix Santiago 2:15 i 16 sobre com podem contribuir perquè les nostres oracions pels 
altres siguin respostes?
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| lliçó 12Dimarts, 17 de setembre

GENEROSITAT

"Déu estima el donador alegre" (2 Cor. 9: 7), i donar amb generositat és un aspecte important 

de la vida cristiana. Si bé hem de permetre que la Bíblia desafiï les nostres prioritats financeres i 

de donatius, la generositat és més que només posar diners per a una causa, per més honrosa 

que sigui.

La generositat és una de les majors actituds de la vida i una qualitat clau de "els que temen al 

Senyor" (Sl. 115: 13), com es va assenyalar diverses vegades en el Salm 112: "Bé li va al que presta 

amb generositat , i maneja els seus negocis amb justícia "(Sl. 112: 5, NVI).amb generositat , i maneja els seus negocis amb justícia "(Sl. 112: 5, NVI).

Què ensenyen els següents textos sobre la generositat cap als ne- cesitados? Levític 25: 

35-37; Salm 119: 36; 2 Corintis 8: 12-15; 1 Joan 3: 16-18; 1 Timoteu 6: 17-19.

En les seves cartes del Nou Testament, Pablo citava regularment la generositat de Déu 

(expressada més plenament quan Jesús va donar la seva vida per nosaltres) com la font de 

l'esperança cristiana. Al seu torn, la mort de Jesús en el nostre favor també és la nostra motivació 

per viure sent generosos amb els altres: "Demano a Déu que la companyonia que brolla de la teva 

fe sigui eficaç per a la causa de Crist mitjançant el reconeixement de tot el bo que compartim 

"(File. 1: 6, NVI)."(File. 1: 6, NVI).

La generositat és una actitud cap a la vida, que és àmplia, audaç i abraçadora. Massa coses 

en la nostra vida individual, en la societat i la cultura ens impulsen a centrar-nos en nosaltres 

mateixos. I, siguem realistes: per a la majoria, la manera defecte és sempre jo, jo, jo.mateixos. I, siguem realistes: per a la majoria, la manera defecte és sempre jo, jo, jo.

Si és autèntica, la nostra fe farà que morim al jo i que visquem més per als altres. La nostra fe 

ens ajuda a imaginar el món i la seva gent com Déu els veu, tant en la seva bondat com en el seu 

pecaminositat, i ens impulsa a tractar d'ajudar als necessitats, en la mesura del possible.

Com qualitat, la generositat és realment apreciada pels recaptadors de fons i les 

organitzacions benèfiques. Aquesta generositat és quantificable i directament pràctica. Però les 

donacions quantioses no necessàriament indiquen una vida generosa (veure Mar. 12: 41-44). Una 

vida generosa és més gran i més valuosa que qualsevol donació. Necessitem apreciar millor i 

cultivar més un esperit generós en tot el que fem. Per a la majoria, la generositat no és una cosa 

natural; necessitem expressar gràcia en la nostra vida en forma proactiva i deliberada, 

independentment de la influència de la nostra humanitat pecadora i egoista.

A més de donar diners, fins i tot amb generositat, ¿de quines altres 
formes hem de manifestar un esperit generós?
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Lliçó 12 | Dimecres, 18 de setembre

TREBALLAR PER LA PAU

Llegeix Mateu 5: 9. A la classe de món en què vivim, com fer el que Jesús diu aquí? Al 

final, quant èxit podem tenir? Veure Marc 13: 7.

Els conflictes violents són una causa important de patiment. Els costos de la guerra inclouen 

les víctimes directes i les vides destrossades, l'atenció i els recursos que es destinen a la 

maquinària militar que millor seria destinar-los per alleujar altres necessitats humanes i el 

sofriment constant dels supervivents i veterans de guerra, inclusivament entre els "vencedors". Hi 

ha molts conflictes més petits que deixen cicatrius en un sens fi de vides a les famílies i les 

comunitats. Per tant, la passió per la justícia no pot ignorar el mandat de ser pacificadors.

En l'essència de l'evangeli trobem el gran acte diví de pacificació per reconciliar la humanitat 

pecaminosa amb el seu Creador (veure 2 Cor. 5: 18-21). I la reconciliació que rebem es 

converteix en la pauta perquè nosaltres també siguem "ambaixadors" d'aquesta reconciliació per 

als altres.

Isaïes 52: 7. Com posem en pràctica aquest text també?

L'evangeli de la pau també es converteix en la motivació, la pauta i el recurs per treballar per 

la pau en el nostre món violent: "El cor que està en harmonia amb Déu és participant de la pau del 

cel i escamparà a tot el seu voltant seu influència beneïda. L'esperit de pau s'assentarà com 

rosada sobre els cors cansats i atribolats per les lluites d'aquest món "( DMJ 27).rosada sobre els cors cansats i atribolats per les lluites d'aquest món "( DMJ 27).rosada sobre els cors cansats i atribolats per les lluites d'aquest món "( DMJ 27).

En el Sermó de la Muntanya, Jesús va dir: "Feliços els pacificadors, perquè seran anomenats 

fills de Déu" (Mat. 5: 9). No només va ratificar el manament de no matar, sinó a més va dir que no 

hem enfadar ni es venja (veure Mat. 5: 21-26) i que hem d'estimar als nostres enemics i pregar 

pels qui ens persegueixen (veure Mat. 5: 43- 48), el que significa que hem de treballar activament 

per buscar el bé d'ells. Hi ha moltes històries inspiradores de gent que ha dedicat la seva vida a 

treballar per la pau en llocs conflictius del món, brindant senyals de reconciliació i curació, i sovint 

alleujant gran part de la injustícia i el sofriment que aquests conflictes han causat.

                Quines són les formes en què la teva església, a nivell local, podria actuar com 
pacificació cadora?
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| lliçó 12Dijous 19 de setembre

UNA VEU PER ALS QUE NO TENEN VEU

Salomó va escriure que hi ha "temps de callar, i temps de parlar" (Ecl. 3: 7). Tenia raó, i 

trobar aquest equilibri no és senzill per a ningú. No obstant això, pel que fa a parlar pels oprimits, 

a ser una veu per als que no tenen veu i procurar vèncer el mal amb el bé, ¿és possible que com 

a església hàgim pecat per excés de silenci quan hauríem d'haver fet sentir la nostra veu?

Els cristians sovint diuen que són les mans i els peus de Jesús, referint-se al cridat a servir en 

forma pràctica als altres com Jesús ordena. Però en el paper profètic, segons ho demostra la 

Bíblia, el primer anomenat de Déu és al fet que els homes i les dones siguin la seva veu i que, en 

parlar en nom de Déu, també es pronunciïn a favor d'aquells que Déu vol defensar ( veure Sal. 

146: 6-10).

Llegeix Isaïes 58: 1 al 10. Què hauria de dir-nos avui aquest missatge (donat en un 

moment, lloc i context específics) en un altre moment, lloc i context? Quant ha canviat 

realment entre l'època en què Isaïes va escriure això i el nostre món avui?

L'anomenat dels profetes a la justícia mai va ser un camí que els va conduir a la popularitat. 

Però motivats per la comesa que Déu els va encarregar, en comprendre la passió de Déu per la 

justícia, a l'simpatitzar amb la situació dels pobres i oprimits i buscar el millor per a la seva 

societat, aquests profetes es van atrevir a ser una veu per als que no tenien veu en el seu temps i 

espai, tot i l'oposició, la incomoditat i els perills (veure 1 Ped. 3:17).

Sobre la base de la nostra interpretació de l'evangeli i la crida a reflectir Jesús davant el món, 

els adventistes del setè dia també tenim moltes coses bones que oferir per afrontar el mal al món.

Per exemple: "Els adventistes creiem que les accions destinades a reduir la pobresa i les 

injustícies que comporta constitueixen una part fonamental de la nostra responsabilitat social com 

a cristians. La Bíblia revela clarament l'interès especial que Déu té pels pobres i el que espera que 

els seus seguidors facin a favor dels desvalguts. Tots els éssers humans portem la imatge de Déu 

i som receptors de les benediccions divines (Luc. 06:20). Quan treballem en benefici dels pobres, 

seguim l'exemple i els ensenyaments de Jesús (Mat. 25:35, 36). Com a comunitat espiritual, els 

adventistes advoquem per un tracte just cap als pobres, aixequem la nostra veu a favor de 'els 

que no tenen veu' (Prov. 31: 8, NVI)que no tenen veu' (Prov. 31: 8, NVI)

i en contra dels que 'priven dels seus drets als pobres' (Isa. 10: 2, NVI) i vam participar amb Déu a i en contra dels que 'priven dels seus drets als pobres' (Isa. 10: 2, NVI) i vam participar amb Déu a i en contra dels que 'priven dels seus drets als pobres' (Isa. 10: 2, NVI) i vam participar amb Déu a 

'fer justícia als pobres' (Sl. 140: 12, NVI) "(Declaració adventista oficial sobre la pobresa mundial, 'fer justícia als pobres' (Sl. 140: 12, NVI) "(Declaració adventista oficial sobre la pobresa mundial, 'fer justícia als pobres' (Sl. 140: 12, NVI) "(Declaració adventista oficial sobre la pobresa mundial, 

24 d juny de 2010).
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Lliçó 12 | Divendres, 20 de setembre

Llegeix "Una experiència d'índole superior", en El ministeri de curació,Llegeix "Una experiència d'índole superior", en El ministeri de curació,

pp. 403-413; "El nostre deure cap als desafortunats" i "El deure de l'home cap als seus 

semblants", en Testimonis per a l'església, t. 3, pp. 561-585; i "Treballant per Crist", en Testimonis semblants", en Testimonis per a l'església, t. 3, pp. 561-585; i "Treballant per Crist", en Testimonis semblants", en Testimonis per a l'església, t. 3, pp. 561-585; i "Treballant per Crist", en Testimonis semblants", en Testimonis per a l'església, t. 3, pp. 561-585; i "Treballant per Crist", en Testimonis semblants", en Testimonis per a l'església, t. 3, pp. 561-585; i "Treballant per Crist", en Testimonis 

per a l'església, t. 2, pp. 22-35.per a l'església, t. 2, pp. 22-35.

"Podem buscar per cel i per terra, i no trobarem veritat revelada més poderosa que la que es 

manifesta en obres de misericòrdia cap als que necessiten de la nostra simpatia i ajuda. Aquesta 

és la veritat tal com és en Jesús. Quan els que professen el nom de Crist practiquin els principis 

de la regla d'or, acompanyarà a l'evangeli el mateix poder dels temps apostòlics "( DMJ 16).de la regla d'or, acompanyarà a l'evangeli el mateix poder dels temps apostòlics "( DMJ 16).de la regla d'or, acompanyarà a l'evangeli el mateix poder dels temps apostòlics "( DMJ 16).

"Un amor suprem cap a Déu i un amor abnegat cap als nostres semblants és el millor do que 

el nostre Pare celestial ens confereix. Tal amor no és un impuls, sinó un principi diví, un poder 

permanent. El cor que no ha estat santificat no pot originar-ni produir-lo. Únicament es troba al cor 

en el qual regna Crist. [...] Aquest amor, quan un ho alberga en l'ànima, endolceix la vida, i 

escampa una influència ennoblidora al seu voltant "( HAp 440).escampa una influència ennoblidora al seu voltant "( HAp 440).escampa una influència ennoblidora al seu voltant "( HAp 440).

1. Com hem vist en l'estudi d'aquesta setmana, l'evangeli segueix 

sent el model i la motivació per actuar en favor dels altres, com ho va fer Jesús en el nostre favor. 

Quant ha expandit aquest tema la teva comprensió i la teva estima per la bona nova del que Déu 

ha fet per nosaltres i en com ens mostra el seu amor?

2. Alçar la veu pels que no tenen veu, participar en activitats pacificació

fistas o similars, ens col·loca en àmbits públics i polítics. No obstant això, l'Església Adventista del 

Setè Dia ha estat defensora de la separació de l'església i l'Estat. Quina és la diferència entre una 

participació política inadequada i parlar i treballar a favor de la pau de manera pública?

3. Què pas o mesura que analitzem en l'estudi d'aquesta setmana et 

agradaria adoptar en la teva vida i en la teva comunitat? Com podries aconseguir-ho?

4. Per quin motiu relacionat amb la maldat i l'opressió en el teu comuns

nitat o al món en general has decidit pregar?

Resum: Ser seguidors de Jesús ens canvia la vida de moltes maneres, i fins i tot ens infon Resum: Ser seguidors de Jesús ens canvia la vida de moltes maneres, i fins i tot ens infon 

entusiasme per sumar-nos a la preocupació activa de Déu pels pobres i els oprimits. Si bé mai 

serà una tasca fàcil ni popular, això canviarà les nostres prioritats i ens motivarà a adoptar 

mesures actives per curar el sofriment del món que ens envolta.

Lliçó 13: Per el 28 de setembre de 2019

UNA COMUNITAT DE 

SERVENTS

Dissabte 21 de setembre

LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: 2 Corintis 2: 14-16; Èxode 32: 1-14; 1 Pere 2:12; LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: 2 Corintis 2: 14-16; Èxode 32: 1-14; 1 Pere 2:12; 

Filipencs 2:15; Efesis 2:19; Hebreus 10: 23-25.

PER MEMORITZAR:

"Mantinguem ferma, sense fluctuar, la professió de la nostra esperança, perquè fidel és el que va 

prometre. I considerem-els uns als altres per animar-a l'amor ia les bones obres "(He. 10:23, 24).

A l tractar de complir la missió cristiana, no hem de subestimar el A l tractar de complir la missió cristiana, no hem de subestimar el 

potencial de l'església com una comunitat organitzada de creients. Ja hem esmentat els 

desafiaments que podem enfrontar en intentar afrontar la injustícia i la pobresa. Però al treballar 

amb germans creients en una comunitat de fe, podem ser una benedicció per als que ens 

envolten.

Hi ha la temptació que ens distraguem amb la marxa pròpia de l'església, i ens oblidem que 

l'església existeix per servir al món en què Déu l'ha posat. Com a organització eclesiàstica, no 

hem d'ignorar el patiment ni el mal que hi ha al nostre voltant. Junts, com a comunitat i 

organització eclesiàstica, som el cos de Crist (veure 1 Cor. 12: 12-20). Per tant, com a comunitat 

hem de caminar com ho va fer Jesús, arribar a la gent com ho va fer Jesús, i servir com si fóssim 

les mans, els peus, la veu i el cor de Jesús en el món actual.

PER A ESTUDIAR I MEDITAR

PREGUNTES PER A DIALOGAR:


