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Dissabte 20 de juny

PER MEMORITZAR:

"Però set creadors de la paraula, i no tan sols oïdors, enganyaríeu a vosaltres mateixos" (Sant. 

01:22).

Creixem en gràcia i saviesa mitjançant models inspiradors que ens il·lustren el que significa 

viure segons la Paraula de Déu. No hi ha millor exemple que Jesucrist i cap força motivadora més 

poderosa que ell. Ell ens va donar un model per seguir. Va viure en plena harmonia amb la 

voluntat de Déu.

Lliçó 13: Pel 27 de juny de 2020

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Filipencs 2: 12-16; Lluc 4: 4, 8, 10-12; Salms 37: 7; 46:10; 
62: 1, 2, 5; Colossencs 3:16.

            
              

              
            

            
               

            
        

 l millor mètode per estudiar la Bíblia no serveix de res si no estem decidits a viure d'acord 
amb el que aprenem de les Escriptures. El que és vàlid per a l'educació en general també ho és per a 
l'estudi de la Bíblia en particular: aprenem millor no només llegint o escoltant, sinó practicant el que 
sabem. Aquesta obediència obre un tresor ple de benediccions divines que d'una altra manera ens 
estarien vedades, i ens guia per un camí emocionant que transforma la vida per augmentar la nostra 
comprensió i el nostre coneixement. Si no estem disposats a complir amb la Paraula de Déu i no 
estem disposats a practicar el que hem estudiat, no creixerem. I el nostre testimoni es veurà afectat 
perquè la nostra vida no harmonitza amb les nostres paraules.

E

COM VIURE D’ACORD AMB 
LA PARAULA DE DÉU
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LA PARAULA VIVA DE DÉU I L'ESPERIT SANT

Estudiar la Paraula de Déu amb cura i amb el mètode apropiat és molt important. Però també 

és important, i potser fins i tot més, que posem en pràctica el que vam aprendre. L'objectiu final 

d'estudiar la Bíblia no rau en adquirir un major coneixement, per meravellós que sigui. L'objectiu 

no és que dominem la Paraula de Déu, sinó que la Paraula de Déu ens domini a nosaltres, que 

canviï la nostra vida i la nostra manera de pensar. Això és el que importa. Estar disposats a viure 

la veritat que hem après significa estar disposats a sotmetre'ns a aquesta veritat bíblica. Aquesta 

decisió de vegades implica una lluita intensa, perquè estem lliurant una batalla sobre qui tindrà la 

supremacia en el nostre pensament i en la nostra vida. I, a la fi, només hi ha dos bàndols per triar.

Llegeix Filipencs 2:12 a el 16. Què diuen aquests versets sobre com hem de viure?

Sí, Déu obra en nosaltres, però ho fa a través de l'Esperit Sant, l'únic que ens dóna saviesa 

per entendre la Santa Bíblia. A més, com a éssers humans pecaminosos, sovint ens oposem a la 

veritat de Déu i, lliurats a les nostres pròpies maquinacions, no obedeceríamos la Paraula de Déu 

(Rm. 01:25; Efe. 04:17, 18). Sense l'Esperit Sant, no hi ha estima per la paraula de Déu. No hi ha 

esperança, no hi ha confiança, no hi ha amor en resposta. Mitjançant l'Esperit Sant, Déu en veritat 

"és el que en vosaltres produeix així el voler com el fer, per la seva bona voluntat" (Fil. 02:13).

L'Esperit Sant és un mestre que desitja guiar-nos a una comprensió més profunda de les 

Escriptures ia una apreciació joiosa de la Paraula de Déu. Porta la veritat de la Paraula de Déu a 

la nostra atenció i ens dóna noves idees sobre aquestes veritats, perquè la nostra vida es 

caracteritzi per la fidelitat i una obediència amant a la voluntat de Déu. "Ningú pot explicar la Bíblia 

sense l'ajuda de l'Esperit Sant. Però, quan rebin la Paraula de Déu amb cor humil i dòcil, els 

àngels de Déu estaran al seu costat per impressionar amb les evidències de la veritat "( MS 1: àngels de Déu estaran al seu costat per impressionar amb les evidències de la veritat "( MS 1: àngels de Déu estaran al seu costat per impressionar amb les evidències de la veritat "( MS 1: 

493). D'aquesta manera, les coses espirituals s'interpreten espiritualment (1 Cor. 02:13, 14) i 

podem seguir amb alegria la Paraula de Déu "demà després de demà" (Isa. 50: 4, 5).

Filipencs 2:16 diu que hem de "aixi [rn] us de la paraula de vida". Què creus que significa això? I com ho 

aconseguim? Veure més Deuteronomi 4: 4, que ensenya alguna cosa semblant. Quin és el nostre paper en 

tot aquest procés?
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APRENGUEM DE JESÚS

No hi ha millor exemple per seguir, ni més inspirador, que Jesucrist. Ell coneixia les 

Escriptures, i va estar disposat a seguir la Paraula escrita de Déu i complir-la.

Llegeix Lluc 4: 4, 8 i 10 a el 12. Com utilitza Jesús les Escriptures per contrarestar les 

temptacions de Satanàs? Què ens diu això sobre com de medul·lar ha de ser la Bíblia per a la 

nostra fe, especialment en moments de temptació?

Jesús coneixia bé les Escriptures. Estava tan íntimament familiaritzat amb la Paraula de Déu 

que podia citar-la de memòria. Aquesta familiaritat amb la Paraula escrita de Déu va haver d'haver 

estat el resultat d'un valuós temps de qualitat amb Déu a l'estudiar les Escriptures.

Si no hagués sabut les paraules exactes de les Escriptures i el context en què apareixen, 

podria haver estat enganyat fàcilment pel diable. El mateix diable va citar les Escriptures i les va 

utilitzar per als seus propòsits enganyosos. Per tant, el sol fet de citar les Escriptures, com ho va 

fer el diable, no és suficient. També cal saber què més ha de dir l'Escriptura sobre un tema i saber 

el seu significat correcte. Només aquesta familiaritat amb la Paraula de Déu ens ajudarà, com 

Jesús, a no ser enganyats per l'adversari de Déu, sinó a resistir els atacs de Satanàs. Vegada 

després de vegada llegim que Jesús obria la ment dels seus seguidors per entendre l'Escriptura a 

l'remetre'ls al que "està escrit" (Lc. 24:45, 46; Mat. 11:10; Joan 6:45; i altres). Donava per fet que 

els que llegeixen les Escriptures poden arribar a comprendre correctament el seu significat: "Què 

està escrit en la Llei? Com llegeixes? " (Luc. 10:26). Per a Jesús, el que està escrit a la Bíblia és 

la norma per la qual hem de viure.

En Joan 07:38, Jesús, el Verb de Déu fet carn, els va assenyalar als seus seguidors el que 

diu l'Escriptura. Només mitjançant la Bíblia sabem que Jesús és el Messies promès. Són les 

Escriptures les que donen testimoni d'ell (Joan 05:39). Jesús mateix va estar disposat a complir 

amb les Escriptures, la Paraula de Déu posada per escrit. Si ell va estar disposat a fer-ho, què 

ens diu això sobre el que hauríem de fer nosaltres també?

Quina ha estat la teva experiència a l'utilitzar les Escriptures en la teva lluita contra la temptació? És a dir, quan et 

vas veure temptat, ¿vas començar a llegir la Bíblia o citar les escriptures? Què va succeir com a resultat i què vas 

aprendre d'aquesta experiència?
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Alguns afirmen que quan Jesús parlava seves paraules reflectien un marcat contrast amb les 

paraules de les Escriptures, segons es troben en l'Antic Testament. Diuen que les paraules de 

Jesús hi havia fins i tot per sobre de les paraules de la Bíblia.

En el Nou Testament, llegim que Jesús va dir: "Ja sabeu que es va dir [...]. Però jo us dic [...] 

"(Mat. 05:43, 44; comparar amb Mat. 05:21, 22, 27, 28, 33,

34, 38, 39). Quan Jesús va pronunciar aquestes famoses paraules en el Sermó de la Muntanya, 

no va tractar de rebutjar ni d'abolir l'Antic Testament, com afirmen alguns intèrprets. Ell va 

respondre a diverses interpretacions de les Escriptures ia les tradicions orals que alguns intèrprets 

de la seva època utilitzaven per justificar el seu comportament cap als altres que Déu no tolerava i 

que mai va ordenar, com avorrir a l'enemic (veure Mat. 05:43).

Jesús de cap manera va abolir l'Antic Testament ni disminuir la seva autoritat en cap mesura. 

A l'contrari. L'Antic Testament, per cert, prova qui és ell. És més, Jesús va aprofundir el significat 

de les declaracions de l'Antic Testament a l'assenyalar-nos les intencions originals de Déu.

Utilitzar l'autoritat de Jesús per desqualificar la Santa Bíblia o per denigrar algunes de les 

seves parts com no inspirades potser sigui una de les crítiques més subtils a les Escriptures, i no 

obstant això és la més perillosa, perquè es fa en el nom mateix de Jesús. Tenim l'exemple de 

Jesús de quanta autoritat li va donar a les Escriptures, que, en la seva època, consistia només en 

l'Antic Testament. Què més evidència necessitem sobre com hauríem de considerar l'Antic 

Testament també?

Lluny d'afeblir l'autoritat de l'Escriptura, Jesús sempre la va defensar com una guia fiable. De 

fet, declara inequívocament, en el mateix Sermó de la Muntanya: "No penseu que he vingut a 

anul·lar la llei o els profetes; no he vingut a anul·lar, sinó per complir "(Mat. 05:17). I segueix dient 

que "qualsevol que trenqui un d'aquests manaments molt petits, i així ensenyi als homes, molt 

petit serà anomenat en el regne del cel" (Mat. 05:19).

Quines són algunes de les doctrines clau que, fins al dia d'avui, es fonamenten en l'Antic 

Testament? Pensa, per exemple, en la Creació (Gn. 1; 2) i la caiguda (Gn. 3). Quines altres 

veritats cristianes primordials trobem en l'Antic Testament que després s'amplifiquen en el Nou 

Testament?

JESÚS VERSUS LES ESCRIPTURES?

 Llegeix Joan 5:45 al 47. Quin poderós missatge ens dóna Jesús sobre la seva relació amb la 
Bíblia?
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TEMPS TOT SOL AMB LA PARAULA DE DÉU

La nostra vida tendeix a ser agitada, i plena de tensió i estrès. A vegades hem de treballar 

molt, només per sobreviure i posar menjar a taula. Altres vegades, fins i tot quan tenim cobertes 

les necessitats bàsiques de la vida, ens ofeguem perquè volem cada vegada més. Volem les 

coses que creiem que ens faran sentir feliços i realitzats. Però, com ens adverteix Salomó en el 

llibre de Eclesiastès, això no sempre és així.

Qualsevol que sigui la raó, potser estiguem tremendament ocupats en la nostra vida, per la 

qual cosa és molt fàcil desplaçar a Déu enmig de l'enrenou. No és que no creguem en ell, sinó 

que simplement no passem temps de qualitat llegint, orant i apropant-nos a el Senyor "en la mà 

està la teva vida" (Dan. 5:23). Podem estar massa distrets amb altres coses com per passar 

temps de qualitat amb Déu. Tots necessitem moments en què deliberadament reduïm la velocitat 

per trobar-nos amb el que és el nostre Salvador, Jesús. Com pot parlar-nos l'Esperit Sant si no 

fem una pausa per escoltar? En el moment especial a soles amb Déu, en la lectura de la seva 

Paraula i en la comunicació de l'oració hi ha la font de la nostra vida espiritual.

Llegeix Salms 37: 7; 46:10; i 62: 1, 2 i 5. Què ens ensenyen aquests versets sobre passar 

temps tot sol amb Déu? Per què és tan important aquest temps tot sol amb Déu?

Si estimes a algú, gaudeixes passar temps tot sol amb aquest ésser estimat. Tria un lloc en el 

qual puguis llegir i reflexionar sobre la Paraula de Déu sense interrupcions. En la nostra vida 

agitada, això pot tenir èxit només si deliberadament reserves un temps específic per aquesta 

trobada. Sovint, el començament del dia és ideal per a aquests minuts de tranquil·litat i reflexió. 

Aquests moments abans que comenci el dia de treball poden esdevenir una benedicció per a la 

resta del dia, perquè els valuosos pensaments que obtens t'acompanyaran durant moltes hores. 

Però, sigues creatiu per trobar el temps de qualitat adequat que necessites per trobar-te amb Déu 

sense interrupcions.

Estar connectat amb el Déu vivent de la Bíblia mitjançant la pregària afecta la teva vida com 

cap altra cosa. Amb el temps, això contribuirà al fet que siguis més semblant a Jesús.

Com de deliberat ets a l'fer-te un temps per passar a soles amb el Senyor? Com són aquests temps i 

com t'ajuden a conèixer encara millor la realitat i l'amor de Déu?
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LA MEMÒRIA I EL CANT

"En el meu cor he guardat els teus dits, per no pecar contra tu" (Sl. 119: 11).

Memoritzar les Escriptures porta benediccions multiplicades. Quan conservem passatges 

preciosos de la Paraula de Déu en la nostra ment, podem donar nova vida al que vam aprendre 

de memòria i aplicar-lo en circumstàncies noves i canviants. D'aquesta manera, la Bíblia impacta 

directament en el nostre pensament i les nostres decisions, i influeix en els nostres valors i 

comportament. Memoritzar les Escriptures dóna vida a la Bíblia en la nostra experiència diària. A 

més, ens ajuda a adorar a Déu ia viure una vida fidel, d'acord amb les Escriptures.

Recordar les Escriptures paraula per paraula és una tremenda protecció contra els enganys i 

les falses interpretacions. Aprendre les Escriptures de memòria ens permet citar-les, fins i tot quan 

no tenim una Bíblia a mà. Això pot convertir-se en un gran poder per al bé en situacions en què 

sorgeixen temptacions o quan ens enfrontem a reptes adversos. Recordar les promeses de Déu, i 

fixar la nostra ment en la Paraula de Déu abans que en els nostres problemes, eleva els nostres 

pensaments a Déu, qui té mil maneres d'ajudar-nos quan nosaltres no veiem cap.

Llegeix Efesis 5:19 i Colossencs 3:16. Cantar la Paraula de Déu, com pot establir-la i 

enfortir-la en la nostra ment?

Entonar les paraules de la Bíblia també pot ser una forma poderosa de memoritzar passatges 

de les Escriptures. A l'cantar, recordem més fàcilment les paraules de la Bíblia. Combinar les 

paraules de les Escriptures amb belles melodies les arrelarà en els nostres pensaments amb més 

fermesa i serà una forma efectiva de dissipar els estats d'ànim ansiosos. Nens i adults per igual 

fàcilment poden entonar i memoritzar passatges de les Escriptures relacionats amb melodies 

senzilles però harmonioses. Les Escriptures van ser la inspiració per a nombrosos oratoris, 

simfonies i altres obres musicals de fama mundial que han donat forma a la cultura cristiana i l'han 

influenciat al llarg dels segles.

"La música forma part de l'culte tributat a Déu en els atris celestials, i en els nostres càntics 

de lloança hauríem de procurar aproximar tant com sigui possible a l'harmonia dels cors 

celestials" ( PP 645).celestials" ( PP 645).celestials" ( PP 645).
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PER ESTUDIAR I meditar:

Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "El privilegi de pregar", pp. 79-89. "L'ull natural no pot Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "El privilegi de pregar", pp. 79-89. "L'ull natural no pot Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "El privilegi de pregar", pp. 79-89. "L'ull natural no pot 

mai contemplar la gràcia i la bellesa de Crist. La il·luminació interior, obra de l'Esperit Sant, que 

revela a l'ànima la seva real impotència, la seva condició desesperada, desproveïda de la 

misericòrdia i el perdó de què va carregar amb el pecat -de la total suficiència de Crist-, és l'únic 

que pot capacitar el home per discernir la infinita misericòrdia, l'incommensurable amor, la 

benevolència i la glòria de Jesús "( ATO 153). "Caldria aprendre de memòria algunes porcions de benevolència i la glòria de Jesús "( ATO 153). "Caldria aprendre de memòria algunes porcions de benevolència i la glòria de Jesús "( ATO 153). "Caldria aprendre de memòria algunes porcions de 

la Bíblia, fins i tot capítols sencers, per repetir-los quan Satanàs apareix amb les seves 

temptacions [...]. Quan Satanàs tracta de conduir la ment perquè pensi en coses terrenals i 

sensuals, la forma més eficaç de resistir és a dir: 'Escrit està' "( MCP 2: 661).sensuals, la forma més eficaç de resistir és a dir: 'Escrit està' "( MCP 2: 661).sensuals, la forma més eficaç de resistir és a dir: 'Escrit està' "( MCP 2: 661).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. Quin paper juga la realitat de l'lliure albir en totes les nostres de-1. Quin paper juga la realitat de l'lliure albir en totes les nostres de-

decisions pel que fa a la fe i l'obediència? Encara que molts aspectes de la vida escapen 

al nostre control, tenim llibertat d'elecció pel que fa a les coses crucials, les que 

pertanyen a la vida eterna. Què estàs fent amb el lliure albir que Déu t'ha donat? Quin 

tipus de decisions espirituals estàs prenent?

2. Pensa en el paper que dissabte pot i ha de desenvolupar en 2. Pensa en el paper que dissabte pot i ha de desenvolupar en 

termes de donar-nos un temps tot sol amb Déu. De quina manera guardar el dissabte et 

protegeix d'estar tan atrapat treballant i fent coses que no passes prou temps amb Déu? 

Com pots aprendre a fer de dissabte la benedicció espiritual per la qual va ser creat?

3. Quina és la teva experiència de passar temps tot sol amb Déu en oració 3. Quina és la teva experiència de passar temps tot sol amb Déu en oració 

i estudi? Com impacta la teva fe en aquesta pràctica espiritual? Com

hauria impactar la teva fe? A classe, si se senten còmodes, parlin dels moments hauria impactar la teva fe? A classe, si se senten còmodes, parlin dels moments 

personals de lectura i oració i el que obtenen d'ells. Com podrien beneficiar-se els altres 

del que vas aprendre?

4. Quins són alguns dels teus versets de memòria preferits? 4. Quins són alguns dels teus versets de memòria preferits? 

Què és el que t'agrada d'ells? Per què ha estat una benedicció memoritzar?


