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VEURE A LES PERSONES A 

TRAVÉS DELS ULLS DE JESÚS

Dissabte 11 de juliol

PER MEMORITZAR:

"I els va dir: Veniu amb mi, i us faré pescadors d'homes" (Mat. 4:19).

J esús és el Mestre guanyador d'ànimes. A l'observar com obrava Jesús ambJ esús és el Mestre guanyador d'ànimes. A l'observar com obrava Jesús amb

la gent, aprenem com guiar a altres a el coneixement de la salvació a través de Jesucrist. A 

l'viatjar amb ell pels carrers plens de gent de Jerusalem, els camins polsosos de Judea i els 

vessants cobertes d'herba de Galilea, descobrim com va revelar els principis del Regne a les 

ànimes assedegades.

Jesús veia a cada un a través dels ulls de la compassió divina. Veia Pere no com un 

pescador rude i sorollós, sinó com un poderós predicador de l'evangeli. Veia Jaume i Joan no com 

radicals ardents i de mal geni, sinó com proclamadores entusiastes de la seva gràcia. Veia el 

profund anhel d'amor genuí i acceptació en els cors de Maria Magdalena, la dona samaritana i la 

dona amb el problema de flux de sang. Veia Tomàs no com un escèptic cínic, sinó com algú amb 

preguntes sinceres. Ja sigui que fossin homes o dones, un lladre a la creu, o un boig posseït per 

dimonis, Jesús els mirava a través dels ulls de la salvació.

Lliçó 3: Pel 18 de juliol de 2020

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Marc 8: 22-26; Joan 4: 3-34; Joan 01:40, 41; Marc 
12: 28-34; Lluc 23: 39-43; Fets 8: 26-38.
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Lliçó 3 | Diumenge 12 de juliolLliçó 3 | Diumenge 12 de juliol

EL SEGON TOC

Només hi ha un miracle en tota la Bíblia que Jesús va fer en dues etapes. És la curació de 

l'cec a Betsaida. Aquesta història ofereix lliçons eternes per a l'església de Crist avui. Il·lustra el 

pla de Déu d'usar a cada creient per portar a algú més a Jesús. L'Escriptura declara: "Va venir 

després a Betsaida; i li van portar un cec, i li van pregar que li toqués "(Mar. 08:22). Les dues 

paraules clau aquí són "van portar" i "van pregar". El cec no va venir sol. Els seus amics van 

veure la necessitat i el van portar. Potser no hagi tingut molta fe, però ells sí. Creien que Jesús 

sanaria la ceguesa d'aquest home.

Hi ha aproximadament 25 miracles curatius diferents en el Nou Testament realitzats per 

Jesús. En més de la meitat, un parent o un amic porta a l'individu a Jesús perquè el curi. Moltes 

persones mai vindran a Jesús a menys que algú que tingui fe els porti. El nostre paper és 

convertir-nos en "presentadors" i apropar persones a Jesús.

La segona paraula que és digna de la nostra consideració en Marc 08:22 és la paraula "van 

pregar". Pot significar "suplicar, implorar o exhortar". Implica una comanda més suau, amable i 

gentil que una demanda sorollosa i bulliciosa. Els amics d'aquest home amablement van suplicar 

a Jesús, creient que tenia tant el desig com el poder d'ajudar a aquest home. Pot ser que l'home 

no hagi tingut fe en què Jesús podria sanar-lo; però els seus amics, si. Algunes vegades hem de 

portar a altres a Jesús sobre les ales de la nostra fe.

Llegeix Marc 08:22 a el 26. Per què creus que va curar a l'cec en dues etapes? Quines lliçons té 

aquesta història per a nosaltres avui com a testimonis de Jesús?

És possible que nosaltres tampoc veiem a la gent amb claredat? ¿Els veiem de vegades més 

com "arbres que caminen", en forma vaga i ombrívola, que com a candidats per al Regne de Déu? 

Què creus que ens porta a vegades a no veure clarament a les persones?

A més de la lliçó òbvia sobre com Déu ens fa servir per arribar a les persones, què més podem 

aprendre d'aquesta història? Què podria ensenyar-nos, per exemple, sobre com els aspectes 

mèdic i espiritual poden tenir part en la curació i en el ministeri als perduts?
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UNA LLIÇÓ SOBRE ACCEPTACIÓ

A l'plasmar per a ells el que significava veure a cada individu des d'una nova perspectiva, 

Jesús els va ensenyar als seus deixebles com veure a les persones a través dels ulls de el Cel. La 

seva visió de la gent era radical. Els veia, no com eren sinó com podien arribar a ser. En totes les 

seves interaccions amb les persones, les tractava amb dignitat i respecte. Sovint sorprenia als 

seus deixebles per la forma en què tractava a les persones. Això és especialment cert en la seva 

interacció amb la dona samaritana.

la Archaeological Study Bible [ Bíblia d'Estudi Arqueològic] fa aquesta observació interessant la Archaeological Study Bible [ Bíblia d'Estudi Arqueològic] fa aquesta observació interessant la Archaeological Study Bible [ Bíblia d'Estudi Arqueològic] fa aquesta observació interessant 

sobre la relació entre els jueus i els samaritans: "L'esquerda entre els samaritans i els jueus es 

remunta a un període d'hora. Segons 2 Reis 17, els samaritans eren descendents de pobles 

mesopotàmics que el rei d'Assíria va establir per la força a les terres de el nord d'Israel arran de 

l'exili de 722 aC Combinaven l'adoració de Yahweh amb pràctiques idòlatres "( The Archaeological l'exili de 722 aC Combinaven l'adoració de Yahweh amb pràctiques idòlatres "( The Archaeological 

Study Bible, Zondervan Publishing, 2005, pàg. 1.727). A més d'aquestes pràctiques idòlatres, van Study Bible, Zondervan Publishing, 2005, pàg. 1.727). A més d'aquestes pràctiques idòlatres, van 

establir un sacerdoci rival i un temple rival a la muntanya Garizim. Considerant aquestes 

diferències teològiques amb els samaritans, els deixebles van haver d'haver quedat perplexos 

quan Jesús va triar la ruta samaritana a Galilea. Es van sorprendre que Jesús no es deixés 

arrossegar a un debat religiós. Va apel·lar directament a l'anhel de la dona samaritana 

d'acceptació, amor i perdó.

Llegeix Joan 4: 3 a l'34. Com es va acostar Jesús a la dona samaritana? Quina va ser la 

resposta de la dona a la conversa de Crist amb ella? Quina va ser la resposta dels deixebles a 

aquesta experiència, i com va ampliar Jesús la seva visió?

L'eterna lliçó que Jesús anhelava ensenyar als seus deixebles ia cada un de nosaltres és 

simplement aquesta: "Els que tenen l'Esperit de Crist veuran a tots els homes a través dels ulls de 

la compassió divina" (Elena de White, The Signs of the Times, 20 juny 1892).la compassió divina" (Elena de White, The Signs of the Times, 20 juny 1892).la compassió divina" (Elena de White, The Signs of the Times, 20 juny 1892).

Qui són les persones a qui, a causa de la influència de la seva pròpia cultura i societat, tendeixes a 

veure amb menyspreu o amb falta de respecte? Per què hasveure amb menyspreu o amb falta de respecte? Per què has

canviar la teva actitud i com pot succeir aquest canvi?
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Lliçó 3 | Dimarts 14 de juliolLliçó 3 | Dimarts 14 de juliol

COMENÇA ON ESTÀS

Algú ha dit amb raó: "A la vida, l'únic lloc per començar és on ets, perquè no hi ha un altre lloc 

per començar". Jesús va emfatitzar aquest principi en Fets 1: 8, on va declarar: "Però rebreu 

poder, quan hagi vingut sobre vosaltres l'Esperit Sant, i em sereu testimonis a Jerusalem, a tot 

Judea, a Samaria, i fins l'últim de la terra".

El missatge de Jesús als seus deixebles era massa clar com per ser mal entès: comença on 

estàs. Testifica on Déu t'ha col·locat. En lloc de somiar amb millors oportunitats, comença amb els 

qui t'envolten. Mira amb els ulls de Déu les possibilitats més properes a tu!

No necessites ser la persona més educada de el món, la més eloqüent, la més talentosa. Per 

útils que puguin ser alguns d'aquests dons si s'usen correctament, a la fi tot el que necessites és 

el teu propi amor per Déu i el teu amor per les ànimes. Si estàs disposat a testificar, Déu obrirà el 

camí perquè ho facis.

Llegeix Joan 01:40 i 41; 6: 5 a l'11; i 12:20 a el 26. Què et diuen aquests passatges sobre la visió 

espiritual d'Andrés i el seu enfocament per a testificar?

L'experiència d'Andrés ens diu molt. Ell va començar per la seva pròpia família. Primer va 

compartir el Crist amb el seu germà Pere. Va desenvolupar una relació cordial amb un nen petit 

que després li va proporcionar a Jesús el material per a un miracle, i Andrés sabia exactament 

què fer amb els grecs. En lloc de debatre sobre teologia, va percebre la seva necessitat i els va 

presentar a Jesús.

L'art de guanyar ànimes de manera efectiva és l'art de construir relacions positives i 

afectuoses. Pensa en les persones més properes a tu que poden no conèixer Jesús. ¿Senten en 

la seva vida a algú compassiu i afectuós? Veuen en tu una pau i un propòsit que anhelen? És la 

teva vida un anunci d'l'evangeli? Fem amics per Déu a l'compartir Jesús. Es converteixen en 

amics cristians i, finalment, quan compartim el missatge de Déu de la veritat bíblica de el temps de 

la fi, també poden convertir-se en cristians adventistes de el setè dia.

Per què de vegades pot ser tan difícil guiar els nostres familiars i parents a Crist? Has tingut èxit 

a l'compartir Jesús amb algun dels teus familiars o amics propers? Comparteix qualsevol 

principi que pugui ser útil a la teva classe d'Escola Sabàtica.
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Jesús era un especialista en el tracte amb persones difícils. Tant per les seves paraules com 

per les seves accions, demostrava acceptació. Escoltava atentament les seves preocupacions, 

formulava preguntes i revelava gradualment les veritats divines. Reconeixia l'anhel íntim dels cors 

més endurits i veia potencial en els pecadors més vils. Per a Jesús, ningú estava fora de l'abast 

de l'evangeli. Jesús certament creia que "ningú ha caigut tan baix, ningú és tan vil que no pugui 

trobar alliberament en Crist" ( DTG 224). Jesús mirava a les persones a través d'un conjunt de lents trobar alliberament en Crist" ( DTG 224). Jesús mirava a les persones a través d'un conjunt de lents trobar alliberament en Crist" ( DTG 224). Jesús mirava a les persones a través d'un conjunt de lents 

diferents de la resta de nosaltres. Veia en cada ésser humà un reflex de la glòria de la Creació 

original. Elevava els seus pensaments per comprendre la possibilitat del que podrien arribar a ser, 

i molts es van elevar per complir les expectatives de Jesús per la seva vida.

Llegeix Mateu 04:18 i 19, Marc 12:28 a el 34 i Lucas 23:39 a l'43. Què és similar a les 

crides de Crist a Pere i Joan, a un escriba in- gador sense nom i el lladre a la creu ? Estudia 

l'abordatge de Crist per a cada un d'aquests acuradament. Què és el que es destaca?

On sigui que Jesús anava, veia possibilitats espirituals; veia possibles candidats per al Regne 

de Déu en les circumstàncies més improbables. Fem una crida a aquesta habilitat "ulls de 

creixement d'església". Els ulls de creixement d'església són una sensibilitat cultivada per veure a 

les persones com Jesús les veia, com a candidats per al Regne de Déu. Això també implica 

"orelles de creixement d'església", que té a veure amb escoltar les necessitats no expressades 

dels que ens envolten. Té a veure amb escoltar l'anhel dels seus cors per alguna cosa que no 

tenen, fins i tot si no ho han expressat obertament.

Demana-li a el Senyor que et faci sensible a l'ministeri de l'Esperit Sant en la vida dels altres. 

Ora perquè Déu et doni el segon toc i t'obri els ulls a les oportunitats espirituals que t'ofereix cada 

dia per compartir la teva fe amb els altres. Demana-li a Déu un ull que vegi, un cor sensible que 

escolti, i una voluntat de compartir a l'Crist que coneixes i estimes amb els altres, i estaràs en 

camí a un viatge emocionant de tota la vida. La vida tindrà un significat completament nou. 

Tindràs una sensació de satisfacció i alegria que mai abans havies experimentat. Només aquells 

que treballen en favor de les ànimes poden conèixer la satisfacció que pot portar.

LLUITAR AMB PERSONES DIFÍCILS
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Lliçó 3 | Dijous 16 de juliolLliçó 3 | Dijous 16 de juliol

El llibre de Fets està ple d'històries de com els deixebles van aprofitar les oportunitats 

providencials per a l'avanç del Regne de Déu. D'un extrem a l'altre de el llibre, llegim relats 

fascinants de l'església primitiva i com va créixer, fins i tot malgrat els desafiaments que 

enfrontava tant interna com externament.

En 2 Corintis 02:12 i 13, per exemple, l'apòstol Pau explica la seva experiència a Troas: 

"Quan vaig arribar a Tròada per predicar l'evangeli de Crist, encara que es va obrir porta en el 

Senyor, no vaig tenir repòs en el meu esperit, per no haver trobat al meu germà Tito; així, 

acomiadant d'ells, vaig partir cap a Macedònia ". Déu va obrir miraculosament una porta perquè 

Pablo prediqués l'evangeli en el continent europeu, i sabia que les portes que Déu obre avui 

podrien tancar-se demà. Aprofitant l'oportunitat i veient les possibilitats, immediatament va 

navegar cap a Macedònia.

El Déu del Nou Testament és el Déu de la porta oberta, el Déu que ens brinda oportunitats 

providencials per compartir la nostra fe. Al llarg de el llibre dels Fets, veiem Déu treballant. 

S'obren portes a ciutats, províncies, països i, sobretot, en cors individuals.

Llegeix Fets 08:26 a l'38. Què ensenyen aquests versicles sobre la disposició de Felip a 

ser guiat per Déu i la seva capacitat de resposta a les oportunitats divines?

"Un àngel va guiar a Felipe a un que anhelava llum i estava disposat a rebre l'evangeli. Avui 

també els àngels guiaran els passos dels obrers que consentin en què l'Esperit Sant santifiqui les 

seves llengües i refini i ennobleixi seus cors. L'àngel enviat a Felipe podria haver efectuat per si 

mateix l'obra en favor de l'etíop; però no és tal la manera que Déu té d'obrar. El seu pla és que els 

homes treballin en benefici dels seus proïsmes "( HAp 91).homes treballin en benefici dels seus proïsmes "( HAp 91).homes treballin en benefici dels seus proïsmes "( HAp 91).

Si tenim orelles per escoltar i ulls per veure, també nosaltres serem guiats per àngels 

invisibles per arribar als cercadors de la veritat amb les veritats de el Regne.

Observa com de centrals van ser les Escriptures en aquesta història. A més, observa com en aquest 

punt era tan important per a algú que coneixia les Escriptures exposar-les. Quines lliçons hi ha aquí per 

a nosaltres?

PERCEBRE OPORTUNITATS PROVIDENCIALS



25
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Llegeix Elena de White, Els fets dels apòstols, "L'evangeli a Samaria", pp. 86-92.Llegeix Elena de White, Els fets dels apòstols, "L'evangeli a Samaria", pp. 86-92.Llegeix Elena de White, Els fets dels apòstols, "L'evangeli a Samaria", pp. 86-92.

Al nostre voltant, la gent busca les coses eternes. Com Jesús va dir tan encertadament: "A la 

veritat la collita és abundant, però els segadors són pocs" (Mat. 09:37). El problema no era la 

collita. Amb ulls ungits de divinitat, Jesús va veure una collita abundant on els deixebles només 

veien oposició. Quina va ser la solució de Crist a el problema? "Pregueu, doncs, a l'amo dels 

sembrats que hi enviï més segadors" (Mat. 09:38). La solució és pregar perquè Déu t'enviï a la 

seva collita.

Per què no fer aquesta pregària? "Senyor, estic disposat a ser utilitzat per a l'avanç del teu 

Regne. Obriu-me els ulls perquè pugui veure les oportunitats providencials que em obres cada 

dia. Ensenyeu-me a ser sensible a les persones que m'envolten. Ajudeu-me a dir paraules 

d'esperança i alè, ia compartir el teu amor i la teva veritat amb aquells amb qui va entrar en 

contacte cada dia ". Si fas aquesta oració, Déu farà coses extraordinàries amb la teva vida.

1. Si has treballat per portar ànimes a Jesús, una cosa ja saps: no 1. Si has treballat per portar ànimes a Jesús, una cosa ja saps: no 

sempre és fàcil, oi? Sí, és clar, només Déu pot convertir cors, però en la seva saviesa ha 

triat usar-nos per a ser part d'aquest procés. Treballar per una sola ànima requereix 

temps, esforç, paciència i un amor nascut del que Alt. Què eleccions pots fer que t'ajudin 

a tenir la mort a l'jo necessària per ser un testimoni efectiu de Crist?

2. Qui són algunes de les persones amb les que entres en contactes2. Qui són algunes de les persones amb les que entres en contactes

to i que no coneixen a el Senyor? Què has fet, o estàs fent, o hauries de fer, per 

testificarles?

3. Pensa en Saule de Tars. Aquí hi ha algú que semblava ser un3. Pensa en Saule de Tars. Aquí hi ha algú que semblava ser un

convers d'allò més improbable que es pogués imaginar! I, no obstant això, sabem el que 

li va passar. Què hauria de dir-nos això sobre el perill de jutjar massa ràpid als altres per 

les aparences externes?

4. Tenint en compte la història de Saule, què fem amb un textos4. Tenint en compte la història de Saule, què fem amb un textos

to com Mateu 7: 6: "No doneu als gossos, ni tireu les perles dels porcs, no sigui que les 

trepitgin, i es tornin i us destrossar"?

PER A ESTUDIAR I MEDITAR:

PREGUNTES PER A DIALOGAR:


