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UNA COMUNITAT DE 

SERVENTS

Dissabte 21 de setembre

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).

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.

Lliçó 13: Pel 28 de setembre de 2019

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.

                 
             

                
          

En 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.
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AGENTS DE CANVI

En els primers capítols de Fets vam veure que els primers creients cristians van establir una 

mena de comunitat diferent: atenien als necessitats entre ells, i junts s'acostaven als que estaven 

fora de la comunitat, els oferien ajuda quan era necessari i els convidaven a sumar-se'ls amb el 

que Déu estava fent entre ells.

A més de les descripcions de Jesús sobre la sal i la llum, Pablo utilitza una sèrie de metàfores 

per representar l'obra de l'església en el món. Entre d'altres, als que viuen com a poble de Déu els 

descriu com un sacrifici (veure Rom. 12: 1), el cos de Crist (veure 1 Cor. 12: 12-20), ambaixadors 

(veure 2 Cor. 5:18 -20) i com perfum (veure 2 Cor. 2: 14-16). Cadascuna d'aquestes imatges parla 

d'un paper com a representants o agents del Regne de Déu fins i tot ara, enmig d'un món devastat 

pel Gran Conflicte.

Repassa cadascuna d'aquestes descripcions "representatives" esmentades a dalt. Quin 

descriu millor com t'agradaria representar a Déu i els seus camins en la teva comunitat, i per 

què?

Cadascuna d'aquestes imatges va acompanyada d'accions, no com una forma de que les 

persones siguin acceptables davant Déu, sinó com la resposta de persones ja acceptades per 

Déu a través del sacrifici de Crist a l'amor i la gràcia de Déu, en ser les seves agents en un món 

ferit i moribund.

Però aquestes imatges també poden considerar-se en un nivell encara més profund: pel fet 

que el Regne de Déu es basa en l'amor i la gràcia de Déu, quan actuem de manera que mostrem 

amor i gràcia als altres, establim aquest Regne etern i participem d'ell, fins i tot ara.

En dret internacional, l'ambaixada d'un país es considera part de la nació que representa, tot i 

que es troba físicament en un país estranger, potser a gran distància de la nació d'origen. De la 

mateixa manera, el fet de posar en pràctica els camins del Regne de Déu ofereix indicis d'aquesta 

realitat eterna aquí i ara i, per tant, apunta i anticipa la derrota final del mal. D'aquesta manera, 

com a ambaixadors de Crist, com a agents de Crist, podem experimentar la realitat del seu amor i 

justícia en la nostra vida, a l'església i en la vida d'aquells a qui procurem servir.

Llegeix 2 Corintis 02:16. Quina és la diferència entre els dos olors i com podem saber 

quin d'ells som?
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UN ROMANENT QUE SERVEIX

La definició estàndard del poble romanent identificat en la profecia bíblica es troba en 

Apocalipsi 00:17: "Els qui guarden els manaments de Déu i tenen el testimoni de Jesucrist" 

(veure, a més, Ap. 14:12). En la història bíblica, aquestes característiques assenyalen el poble de 

Déu en les etapes finals de la història de la Terra. Però en les històries bíbliques també podem 

trobar exemples de com actua aquest romanent i, especialment, com serveix als altres. L'exemple 

de Moisès en aquest sentit és aclaparador.

En la seva ira contra el poble d'Israel, Déu va amenaçar amb destruir-los i transferir les promeses 

fetes a Abraham (que els seus descendents es convertirien en una gran nació) a Moisès i la seva 

família (veure Éxo. 32:10).

Però Moisès no volia això. Moisès té l'audàcia de discutir amb Déu, i suggereix que si el Senyor 

compleix amb la seva amenaça, això ho farà quedar malament (veure Éxo. 32: 11-13). Però després 

Moisès va més enllà i s'arrisca a urgir a Déu amb la seva demanda.

Moisès havia estat esforçant per guiar aquest poble a través del desert. Aquest havia estat 

queixant-se i discutint gairebé des del moment en què van sortir en llibertat. I no obstant això, 

Moisès li diu a Déu: Si no pots perdonar, "ráeme ara de la teva llibre que has escrit" (Éxo. 32:32). 

Moisès s'ofereix a renunciar a l'eternitat per salvar aquells amb qui ha compartit el seu viatge.

Quina poderós exemple d'intercessió abnegada en nom d'aquells que no ho mereixen! I quina 

poderós símbol de tot el pla de salvació!

"Mentre Moisès intercedia per Israel, va perdre la seva timidesa, mogut pel profund interès i 

amor que sentia cap a aquells en el favor de ell havia fet tant com a instrument en les mans de 

Déu. El Senyor va escoltar les seves súpliques, i va atorgar el que pregava tan 

desinteressadament. Hi havia examinat al seu servent; havia provat la seva fidelitat i el seu amor 

cap a aquell poble ingrat, inclinat a errar, i Moisès va suportar noblement la prova. El seu interès 

per Israel no provenia de motius egoistes. Volia la prosperitat del poble escollit de Déu més que el 

seu honor personal, més que el privilegi d'arribar a ser el pare d'una nació poderosa. Déu es va 

sentir complagut per la seva fidelitat, la seva senzillesa de cor i la seva integritat; i li va donar, com 

a un fidel pastor, la gran missió de liderar Israel a la Terra Promesa "( PP 330).a un fidel pastor, la gran missió de liderar Israel a la Terra Promesa "( PP 330).a un fidel pastor, la gran missió de liderar Israel a la Terra Promesa "( PP 330).

Dilluns, 23 de setembre

                  
    

 Llegeix Èxode 32: 1 al 14. Quina és la comparació entre Moisès en aquesta història i el 
romanent descrit a Apocalipsi 12:17?

Què ens diu això sobre com hem de tractar, tant com sigui possible, als 
quals cometen errors al nostre voltant?



92

Lliçó 13 | Dimarts 24 de setembre

COM ACONSEGUIR ÀNIMES

Les deliberacions eclesiàstiques de vegades semblen quedar atrapades en l'aparent 

necessitat de triar entre l'èmfasi en el treball social o l'obra evangèlica, la beneficència o la 

testificació, la justícia o l'evangelització. Però quan entenem millor cada un d'aquests conceptes i 

observem el ministeri de Jesús, la diferència es desfà, i ens adonem que la predicació de 

l'evangeli i l'obra per ajudar els altres estan estretament lligades.

En una de les declaracions més conegudes d'Elena de White, ella ho va explicar així: "Només 

el mètode de Crist serà el que donarà èxit per arribar a la gent. El Salvador tractava amb els homes 

com qui desitjava fer-los bé. Les mostrava simpatia, atenia les seves necessitats i es guanyava la 

seva confiança. Llavors els demanava: 'Segueix-me'. [...]

"Cal alleugerir els pobres, atendre els malalts, consolar els afligits i dolguts, instruir els 

ignorants i aconsellar als inexperts. Hem de plorar amb els que ploren i alegrar amb els que 

s'alegren "( MC 143). Com hem vist, aquestes dues activitats del regne, la justícia i l'evangelització, s'alegren "( MC 143). Com hem vist, aquestes dues activitats del regne, la justícia i l'evangelització, s'alegren "( MC 143). Com hem vist, aquestes dues activitats del regne, la justícia i l'evangelització, 

estaven estretament lligades, no només en el ministeri de Jesús sinó en la primera comissió de 

Jesús als seus deixebles: "I anant, prediqueu, dient: El regne dels cel és a prop. Saneu malalts, 

purifiqueu leprosos, ressusciteu morts, feu fora dimonis; de gràcia rebre, doneu de gràcia "(Mat. 

10: 7, 8). En resum, una de les millors maneres d'arribar als altres amb el nostre missatge és 

atendre les seves necessitats.

Llegeix 1 Pere 2:12 i Filipencs 2:15. Què diuen Pere i Pau sobre el poder testimonial de 

les bones obres fetes pel poble de Déu?

L'evangelització no té sentit davant la falta de passió per la gent. Hi ha passatges com 1 Joan 

3:16 a 18 i Santiago 2:16 que emfatitzen la contradicció de predicar l'evangeli sense viure-ho. En 

la seva màxima expressió, l'evangelització (portar la bona nova d'esperança, rescat, penediment, 

transformació i del gran amor de Déu) és una expressió de justícia.

Tant l'evangelització com el desig de justícia sorgeixen en reconèixer l'amor de Déu pels 

perduts, als trencats i els que pateixen; un amor que també augmenta en el nostre cor sota la 

influència de Déu en la nostra vida. Nosaltres no vam triar una activitat o l'altra, sinó que treballem 

amb Déu al treballar amb la gent, en satisfer les seves veritables necessitats i en usar els 

recursos que Déu ens ha confiat.

No obstant això, com podem assegurar-nos que, en fer bones obres pels altres, no descuidem 

la predicació de la bona nova de la salvació?
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LA GRÀCIA A L'ESGLÉSIA

Al començament del llibre de Job, Déu assenyala a Job i la seva fidelitat cap a ell com una 

demostració de la bondat dels camins de Déu i del seu tracte amb la humanitat caiguda (veure 

Job 1: 8). És sorprenent que Déu permeti que la seva reputació depengui de com viu el seu poble 

en aquesta Terra. Però Pau va expandir aquesta fe que Déu té en alguns dels seus "sants" i va 

incloure a la comunitat de l'església: "La fi de tot això és que la saviesa de Déu, en tota la seva 

diversitat, es doni a conèixer ara, per mitjà de l'església, als poders i autoritats a les regions 

celestials "(Efe. 03:10, NVI).celestials "(Efe. 03:10, NVI).

Llegeix Efesis 2:19. Què creus que abasta la idea de descriure a la comunitat de l'església 

com la "família" de Déu? Com hauria de influir aquesta descripció en el funcionament de l'església 

organitzada?

En qualsevol comunitat o organització, la forma en què aquesta entitat tracta als seus 

membres reflecteix els valors fonamentals del grup. Com casa de Déu, cos de Crist i comunitat de 

l'Esperit, els dos anomenats suprems que té l'església és portar això a la pràctica i estar a l'altura 

d'això: "Doncs Déu no és Déu de confusió, sinó de pau. Com en totes les esglésies dels sants "(1 

Cor. 14:33).

Els valors de la justícia, la gràcia i l'amor han de regir tot el que passa dins de l'església. Des 

de la comunitat de l'església local fins a l'organització mundial de l'església, aquests principis han 

de guiar als dirigents de l'església en la seva forma de liderar, de prendre decisions i de 

preocupar-se per cada "un d'aquests germans meus més petits" entre la comunitat eclesiàstica. 

També han de guiar-nos per resoldre les disputes que sorgeixen de tant en tant entre els 

membres. Si no podem tractar els nostres amb justícia i dignitat, com farem això amb els altres?

Quan l'organització de l'església contracta gent, ha de ser una ocupadora generosa, valorar 

les persones abans que qualsevol altra consideració, i actuar en contra del tracte injust dels 

membres. Les esglésies han de ser llocs segurs, on tots els membres d'església facin el possible 

per protegir els vulnerables. I, com vam veure en l'església primitiva, els membres de la comunitat 

de l'església han d'estar especialment preparats per donar i donar suport a la "família" de la seva 

església que està patint o passant necessitat.

Jesús el va donar com una ordre en dir que això no només transformaria a la comunitat de la 

fe, sinó també demostraria la realitat de la seva fe als que observin: "Un manament nou us dono: 

que us estimeu els uns als altres; com jo us he estimat, que també us estimeu els uns als altres. 

Tothom coneixerà que sou deixebles meus, si tuviereis amor els uns amb els altres "(Joan 13:34, 

35).
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Fins i tot tenint les millors motivacions i intencions, i creient que estem del costat de Déu i de 

la bondat, treballar per al Senyor pot ser difícil i descoratjador. La tristesa i el dolor del nostre món 

són reals. Aquesta és una de les raons per les quals necessitem una comunitat eclesiàstica. 

Jesús va exemplificar aquest tipus de comunitat solidària amb els seus deixebles. Poques 

vegades enviava a persones soles, i fins i tot quan això passava, aviat tornaven a reunir-se per 

compartir les seves històries i renovar les seves energies i el seu ànim.

Llegeix Hebreus 10:23 al 25. Hebreus 10:25 és el més famós d'aquests versí- culs. Per 

tant, què s'agreguen els dos versets anteriors a la nostra comprensió del versicle conegut? 

Quines són algunes de les formes en què podem estimular-nos "a l'amor i les bones 

obres"?

En gairebé qualsevol tasca, causa o projecte, un grup de persones que treballen juntes pot 

aconseguir més que totes aquelles persones que treballen individualment. Això ens recorda un 

cop més la imatge de l'església com el cos de Crist (veure Rom. 12: 3-6), en el qual tots tenim rols 

diferents però complementaris que exercir. Quan cada un aporta el millor de si, però ho fa d'una 

manera que permet que les seves influències treballin juntes, poden confiar per la fe en que la 

seva vida i obra marcaran la diferència per l'eternitat.

Si bé els resultats són importants quan procurem fer el correcte (els resultats es relacionen 

amb la gent i la seva vida), de vegades hem de confiar en Déu per als resultats. Quan treballem 

per alleujar la pobresa, per protegir els vulnerables, per alliberar els oprimits i per defensar els que 

no tenen veu, veurem poc progrés. Però tenim l'esperança d'estar treballant per a una causa molt 

més gran i que inevitablement serà victoriosa: "No ens cansem, doncs, de fer bé; perquè al seu 

temps segaremos, si no defallim. Així que, segons tinguem oportunitat, fem bé a tothom, i 

majorment als de la família de la fe "(Ga. 6: 9, 10; veure, a més, He. 13:16).

Per això se'ns crida a encoratjar (literalment, a infondre coratge) als altres. Viure fidelment és 

alhora feliç i difícil. El nostre Déu de justícia i la nostra comunitat de justícia són el nostre major 

sustentació i la raó per la qual convidem els altres a sumar-s'hi.

Coneixes o saps d'algú que treballi habitualment per alleujar el patiment dels altres? Com 

podries animar a aquesta persona o grup en la bona obra que realitza?

ESTIMULAR-NOS A LES BONES OBRES
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Llegeix "Un testimoni fidel" i "Bondat: la clau que obre els cors", en Els fets dels apòstols, pp. Llegeix "Un testimoni fidel" i "Bondat: la clau que obre els cors", en Els fets dels apòstols, pp. Llegeix "Un testimoni fidel" i "Bondat: la clau que obre els cors", en Els fets dels apòstols, pp. 

436-444; pp. 86-101.

"L'obra que van fer els deixebles, hem de fer-la nosaltres també. Tot cristià ha de ser un 

missioner. Amb simpatia i compassió hem de exercir el nostre ministeri en bé dels que necessiten 

ajuda, i procurar amb tot despreniment alleujar les misèries de la humanitat sofrent. [...]

"Hem de donar de menjar al famolenc, vestir al nu, i consolar els que pateixen i als afligits. 

Hem d'auxiliar als d'ànim decaigut i inspirar esperança als desesperats.

"L'amor de Crist, manifestat en un ministeri d'abnegació, serà més eficaç per reformar al 

malfactor que l'espasa o els tribunals. [...] Sovint el cor que s'endureix sota la reprensió és estovat 

per l'amor de Crist "( MC 71, 73).per l'amor de Crist "( MC 71, 73).per l'amor de Crist "( MC 71, 73).

"L'esclavitud, el sistema de castes, els prejudicis racials, l'opressió del pobre, la negligència 

de l'infortunat, totes aquestes coses són declarades com anticristianes i una seriosa amenaça per 

al benestar de la raça humana, i com un mal que l'església de Crist està encarregada de canviar "( NBal benestar de la raça humana, i com un mal que l'església de Crist està encarregada de canviar "( NB

519).

1. Hi ha molta gent, grups i organitzacions que busquen alleujar la ne-

cessitat del món. Què fortaleses, idees i recursos únics pot aportar l'Església Adventista del Setè 

Dia a aquesta tasca?

2. Pots recordar alguna ocasió en què t'hagis sentit animat 

i recolzat per la comunitat de l'església? En aprendre d'aquesta experiència, com pots estendre 

aquest mateix estímul als altres?

3. A més del suport d'una comunitat eclesiàstica, quines altres coses 

poden ajudar-te a evitar que et cansis de fer el bé?

4. Quins projectes i iniciatives coneixes que l'Església Adventista del 

Setè Dia a tot el món està donant suport actualment per alleujar la injustícia i la pobresa? Com 

podries contribuir amb aquest aspecte de l'obra de l'església?

Resum: Sí, com a cristians, som cridats a acceptar les necessitats dels altres, especialment Resum: Sí, com a cristians, som cridats a acceptar les necessitats dels altres, especialment 

dels que pateixen i els oprimits. I encara tenim responsabilitats individuals en aquest aspecte, com 

a comunitat que es dedica a servir els altres podem ser molt més eficients, treballant junts com a 

família de l'església.

PER A ESTUDIAR I MEDITAR

PREGUNTES PER A DIALOGAR:


