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DESENVOLUPAR UNA 

ACTITUD GUANYADORA

Dissabte 22 d'agost

LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Joan 4: 27-30, 39-42; Mateu 15: 21- 28; 2 LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Joan 4: 27-30, 39-42; Mateu 15: 21- 28; 2 

Tessalonicencs 1: 1-4; Romans 15: 7; Efesis 4:32; 1 Pere 3:15.

PER MEMORITZAR:

"Sinó Santifiqueu a Déu el Senyor en els vostres cors, i estigueu sempre preparats per presentar 

defensa amb mansuetud i reverència abans de res el que us demani raó de l'esperança que hi ha 

en vosaltres" (1 Pe. 3:15).

Jesús mai va exhibir un sol tint d'orgull o superioritat. Veia en cada ésser humà a algú creat a 

imatge de Déu però caigut en el pecat, ia qui va venir a salvar. Ningú estava més enllà del seu 

amor. Cap havia caigut tan baix que la seva gràcia no podia aconseguir-ho. Va mostrar respecte a 

totes les persones amb les que va entrar en contacte i les va tractar amb la dignitat que mereixien. 

Influïa en les persones per el seu Regne perquè creia en elles. Les seves vides canviaven en la 

seva presència perquè es preocupava molt per elles. Es elevaven per convertir-se en el que ell 

creia que podien ser.

Lliçó 9: Pel 29 d'agost de 2020

Com més estudiem la vida de Jesús, més ens meravellem de la seva habilitat per acceptar i afirmar a 
les persones. Encara que va pronunciar reprimendes aspres als líders religiosos de la seva època, va 
rebre amb gust a aquells que estaven lluitant amb el pecat, plens de culpa i condemnats sense remei. 
La seva misericòrdia es va estendre fins i tot als pecadors més vils. La profunditat del seu perdó era 
infinitament més profunda que la profunditat de l'pecat d'ells. El seu amor no coneixia límits.
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RECEPTIVITAT A L'EVANGELI

Llegeix Joan 04:27 a el 30 i 39 a l'42. De quina manera la interacció de Jesús amb la dona 

samaritana demostra la veritat que tot tipus de persones estan obertes a l'evangeli, fins i tot 

en llocs inesperats?

L'últim lloc on els deixebles esperaven trobar cors receptius a l'Evangeli era a Samaria. Els 

samaritans estaven en constant conflicte amb els jueus pel que fa a doctrina i adoració. Aquesta 

animositat tenia segles d'antiguitat. Els samaritans havien volgut participar en la construcció del 

Temple a Jerusalem, però se'ls va negar aquesta oportunitat a causa del seu mixtura amb la 

cultura pagana que els envoltava i les seves opinions poc ortodoxes. Com a resultat, els 

samaritans van construir el seu propi temple a la muntanya Garizim. Els deixebles haurien passat 

Samaria per alt com un terreny infèrtil per a la proclamació de l'evangeli.

Jesús va veure el que els deixebles no van veure: cors receptius. El relat de Joan sobre la 

història de la dona en el pou comença amb aquestes paraules: "Va sortir de Judea, i se'n va anar 

una altra vegada a Galilea. I li era necessari passar per Samaria "(Joan 4: 3, 4). Li era "necessari" 

Jesús passar per Samaria perquè l'Esperit Sant li va mostrar que hauria cors receptius en aquest 

lloc poc probable. Quan els nostres ulls són divinament ungits per l'Esperit Sant, veiem 

possibilitats on altres només veuen dificultats. Veiem una rica collita d'ànimes per al Regne de 

Déu on altres només veuen camps erms.

Llegeix Fets 8: 4, 5 i 14. Quin va ser el resultat final de l'ministeri de Jesús a Samaria?

Els deixebles haurien passat per alt Samaria sense haver brindat l'oportunitat als samaritans 

d'escoltar la veritat de la Paraula de Déu. Jesús va veure el que ells no van veure. Va reconèixer 

que l'Esperit Sant havia creat una receptivitat al cor d'una dona, la dramàtica conversió va 

impactar a desenes de persones en aquesta ciutat. No sempre veurem resultats immediats de les 

nostres activitats de testificació, però si sembrem llavors en cors receptius, algun dia produiran 

una collita per a la glòria de Déu.

Mai sabem amb certesa l'impacte de les nostres paraules i les nostres accions en els altres, ja 

sigui per bé o per mal. Per tant, per què hem de tenir sempre compte amb el que diem i fem en 

presència d'altres?



63

| lliçó 9| lliçó 9Dilluns 24 d'agost

ACTITUD CORRECTA

Les nostres actituds sovint determinen la nostra capacitat d'influir en els altres. Una actitud 

severa, crítica i hostil allunyarà a la gent de tu, i fins i tot si aconsegueixes testificar, les teves 

paraules, sense importar com sinceres siguin, són molt menys propenses a ser rebudes.

En contrast, una actitud positiva i el creure en els altres els atrau cap a nosaltres; fomenta un 

vincle d'amistat. Jesús va declarar aquest principi meravellosament quan va dir: "Ja no us dic 

servents, perquè el servent no sap què fa el seu senyor; però us he dit amics, perquè totes les 

coses que he sentit del meu Pare, us les he donat a conèixer "(Joan 15:15). Els amics s'accepten 

entre si malgrat les seves debilitats i errors, i comparteixen lliurement les seves alegries i tristeses.

Llegeix Mateu 15:21 a el 28 i Marc 14: 6 a l'9. Aquests textos descriuen a dues dones de 

circumstàncies molt diferents. Jesús sembla ser dur amb una i amable amb l'altra. Què 

indicacions tens en aquest passatge que Jesús estava estenent la seva gràcia salvadora a 

cadascuna i generant confiança?

La dona de Mateu 15 era una cananea. Jesús intencionalment rebutja la seva comanda 

inicialment perquè, mentre ella persisteixi, la seva fe creixi. Ell finalment li concedeix el seu desig i 

després fa una sorprenent declaració que cap líder religiós a Judea en aquell moment li faria a 

una pobra dona cananea. Ell diu públicament: "Oh dona, gran és la teva fe" (Mat. 15:28). Jesús fa 

un dels millors complerts que qualsevol mestre religiós podria fer. T'imagines com es va alegrar el 

cor de la dona i com va canviar la seva vida?

La dona que ungeix els peus de Jesús amb perfum car és una dona jueva de mala reputació, 

una dona que ha fallat greument i ha pecat repetides vegades, però que va ser perdonada, 

transformada i renovada. Quan altres la critiquen, Jesús la felicita i aprova les seves accions. Ell 

declara: "On sigui que es prediqui aquest evangeli, arreu del món, també es comptarà el que 

aquesta ha fet, per memòria d'ella" (Mar. 14: 9).

En vista de les dues històries que hem llegit anteriorment, quins són els elements essencials d'una 

actitud guanyadora positiva? Quin tipus d'ajustos d'actitud necessites, no només per testificar, sinó 

per a la vida en general?
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PRESENTAR LA VERITAT AMB AMOR

L'amistat per si sola no guanya a les persones per Crist. És possible que tinguem molts 

amics, persones amb les que gaudim estar i que gaudeixen estar amb nosaltres, però si mai els 

diem el que Jesús vol dir per a nosaltres i com va canviar la nostra vida, la nostra amistat pot 

marcar poca diferència per a l'eternitat. És clar, podríem ser divertits com el que més, però Déu 

ens crida a ser més que divertits. L'amistat per si sola no atraurà a les persones a Crist, però les 

actituds hostils poden allunyar les persones de Crist.

L'apòstol Pau ens recorda que parlem "la veritat en amor" (Efe. 04:15). Els llaços d'amistat es 

creen quan estem d'acord amb la gent tant com sigui possible, vam demostrar acceptació i les 

complementem quan és apropiat. Què important és que tinguem l'hàbit de buscar el bo en les 

persones, en lloc del dolent.

Llegeix febrer Tessalonicencs 1: 1 a l'4. Enumera algunes de les coses específiques per les que 

Pau felicita els tessalonicencs.

N'hi ha que semblen delectar-se en buscar coses que estan malament en els altres. Semblen 

delectar si poden trobar alguna cosa que algú no ha fet bé, així no sigui per una altra raó que 

sentir-se millor amb ells mateixos.

L'apòstol Pau era tot el contrari. Buscava el positiu en les esglésies a les que ministraba. 

Certament, reprenia l'error i no tolerava el pecat, però el seu objectiu era construir les esglésies 

que havia establert. Una forma en què va fer això va ser ressaltant el que van fer bé.

La declaració d'Elena de White sobre la importància de les relacions positives és notable. "Si 

ens humilláramos davant de Déu, si fóssim bondadosos, cortesos, compassius i piadosos, hauria 

cent conversions a la veritat on ara hi ha una sola" ( TI 9: 152).cent conversions a la veritat on ara hi ha una sola" ( TI 9: 152).cent conversions a la veritat on ara hi ha una sola" ( TI 9: 152).

Reflexiona sobre la declaració anterior per un moment. Què significaria per a la teva església si la 

bondat, la cortesia, el cor tendre i la pietat desbordessin de el cor de cada membre? Com seria una 

església com aquesta? Mira al teu propi cor i pregunta't a què podries millorar en aquesta àrea.
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EL FONAMENT DE L'ACCEPTACIÓ

Llegeix Romans 15: 7 i Efesis 4:32. Com descriuries la base de tota acceptació? Quina és 

l'essència d'una actitud d'acceptació?

En aquests dos passatges, l'apòstol Pau presenta els principis subjacents a la nostra 

acceptació l'un a l'altre. A causa de que Crist ens ha perdonat i acceptat a cada un de nosaltres, 

podem negar-nos a perdonar-nos i acceptar-nos els uns als altres? De fet, és precisament pel fet 

que Jesús ens va rebre que podem rebre'ns uns als altres, fins i tot malgrat els defectes de l'altre.

Pensa bé sobre el que això significa. Pensa en tu mateix i en algunes de les coses que has 

fet i amb les que encara podries estar lluitant; coses que, potser, només tu coneixes, coses que et 

aterrorizaría si altres també ho sabessin.

I, tot i així, per fe ets acceptat en Crist, qui sap totes les coses de 

les que altres podrien no saber res. Sí, ell sap tot això i, no obstant això, et accepta de totes 

maneres, no per la teva pròpia bondat, sinó per la seva.

Quin, doncs, hauria de ser la teva actitud cap als altres? Aquí hi ha un concepte difícil 

d'entendre per a alguns. L'acceptació genuïna vol dir que acceptem a les persones tals com són, 

amb tots els seus hàbits pecaminosos, perquè són éssers humans creats a imatge de Déu. A 

causa de que Crist va morir per nosaltres "sent encara pecadors" i "vam ser reconciliats amb 

Déu" quan érem seus enemics, podem perdonar i acceptar als altres. El seu amor cap a nosaltres 

es converteix en el fonament de la nostra acceptació i perdó cap als altres (Rm. 5: 6-10).

Però, una vegada que s'ha establert una relació afectuosa d'acceptació, sovint és necessari 

confrontar amorosament a un altre individu amb les veritats de les Escriptures. Deixar de fer això 

és deixar d'estimar. Com amics, ens preocupem prou com per compartir amb els nostres amics 

veritats eternes que canvien la vida.

L'actitud de Jesús no va ser: "Fes el que vulguis. Tot està bé. Encara et accepto ". La seva 

actitud va ser, més aviat: "No importa el que hagis fet, estic disposat a perdonar-i donar-te poder 

per canviar". La veritat bíblica presentada humilment en l'esperit de Crist, amb una actitud 

amorosa, guanya cors i canvia vides.

Com podem acceptar a un individu sense acceptar el comportament pecamino- sota d'aquesta 

persona? De quina manera podem acceptar mentre, a el mateix temps, no justifiquem o tolerem el 

pecat?



66

Lliçó 9 | Dijous 27 d'agostLliçó 9 | Dijous 27 d'agost

VERITAT PRESENT AMOR

Jesús no va deixar de presentar la veritat "per amor", perquè això no hagués estat amor; 

l'amor sempre busca el millor per a l'altre. No hi ha conflicte entre l'amor i la veritat. La veritat 

presentada amb humilitat i amabilitat és una declaració d'amor. Jesús va dir: "Jo sóc el camí, la 

veritat i la vida" (Joan 14: 6). Jesús és l'únic camí de salvació (Ac. 4:12). La seva gràcia ens salva 

perquè puguem conèixer la seva veritat i viure la seva vida. La veritat sense amor condueix a 

l'legalisme sufocant, que escanya la vida espiritual. L'així anomenat "amor" sense veritat condueix 

a un sentimentalisme tolerant sense substància, deixant a un individu a la deriva en un mar 

d'incertesa. La veritat presentada amb amor condueix a una autèntica experiència cristiana que 

proporciona direcció, propòsit i certesa clars.

Llegeix 1 Pere 3:15; 2 Timoteu 4: 2; i Tito 3: 4 i 5. Què expressions en aquests versicles 

presenten l'equilibri entre presentar la veritat bíblica i un esperit humil i d'acceptació?

Els escriptors de el Nou Testament mai emfatitzen l'amor per sobre la veritat. Combinen 

meravellosament l'amor i la veritat, la gràcia i la Llei, la compassió i l'honestedat. Pere exhorta als 

seus germans creients a "presentar defensa amb mansuetud i reverència abans de res el que us 

demani raó de l'esperança que hi ha en vosaltres" (1 Pe. 3:15). En altres paraules, cal saber el 

que creus, per què ho creus, i poder explicar el que creus i per què. Això no vol dir que tinguis 

totes les respostes o que hagis de convèncer altres de les teves creences. Significa simplement 

que amb "mansuetud i reverència", és a dir, amb humilitat i una comprensió de la grandesa dels 

temes en joc, pots explicar i defensar la teva fe.

Pau aconsella al seu jove deixeble Timoteu: "Predica la paraula; estigues disposat a temps i 

fora de temps; convenç, reprèn i exhorta amb tota paciència i ensenyament "(2 Tim. 4: 2, 

RV2015). Pau també li recorda a Tito que és la bondat i l'amor de Déu el que va salvar els que 

han renascut en ell (Tito 3: 5).

Nosaltres també som cridats a presentar la veritat en amor amb tota mansuetud i humilitat. 

Nostre Senyor ens convida a unir-nos a ell per compartir amb amor i actitud d'acceptació seu 

missatge de el temps de la fi per a un món que mor sense Crist.

Si algú et preguntés: "Per què ets cristià?", Com respondries i per què?
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"En Crist hi ha la tendresa de pastor, l'afecte de el pare i la incomparable gràcia del Salvador 

compassiu. Ell presenta les seves benediccions en els termes més seductors. No es conforma 

merament amb anunciar aquestes benediccions; les ofereix de la manera més atraient per excitar 

el desig de posseir-les. Així han de presentar els seus servents les riqueses de la glòria de l'Don 

inefable. El meravellós amor de Crist entendrirà i subyugará els cors quan la simple exposició de 

les doctrines no aconseguiria res. 'Consoleu, consoleu, poble meu, diu el vostre Déu'. 'Puja sobre 

una muntanya alta, anunciadora de Sió; aixeca fortament la teva veu, anunciadora de Jerusalem; 

levántala, no tinguis por; Digues a les viles de Judà: Veieu aquí el vostre Déu! [...] Com a pastor 

pasturarà el seu ramat; en el seu braç portarà els xais, i en el seu si els portarà ' "( DTG 766, 767).pasturarà el seu ramat; en el seu braç portarà els xais, i en el seu si els portarà ' "( DTG 766, 767).pasturarà el seu ramat; en el seu braç portarà els xais, i en el seu si els portarà ' "( DTG 766, 767).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. És una llàstima, però algunes persones poden sentir-se millor se-1. És una llàstima, però algunes persones poden sentir-se millor se-

ñalando les faltes d'altres. Com podem estar segurs de no caure en aquesta mateixa 

actitud?

2. Considera aquest escenari: un amic acaba de tornar d'un fune-2. Considera aquest escenari: un amic acaba de tornar d'un fune-

ral i fa aquest comentari: "Estic molt content que la meva tia estigui al cel mirant-me. Em 

fa sentir molt bé ". Segons els principis que vam estudiar en la nostra lliçó d'aquesta 

setmana, com respondries? És a dir, per important que sigui la veritat sobre l'estat dels 

morts, per què podria no ser aquest el millor moment per donar-li a aquesta persona un 

estudi bíblic sobre aquest tema?

3. Analitza la següent declaració a la llum del nostre testimoni a 3. Analitza la següent declaració a la llum del nostre testimoni a 

els altres: "El mateix acte de cercar malament en els altres desenvolupa malament en els 

que el busquen. Espaciándonos en els defectes aliens, ens transformem a la mateixa 

imatge. Però, contemplant Jesús, parlant del seu amor i la seva perfecció de caràcter, 

ens transformem a la seva imatge. Contemplant el sublim ideal que va posar davant 

nostre, serem elevats a una atmosfera pura i santa, fins a la presència de Déu. Quan 

habitem en ella, irradia de nosaltres una llum que il·lumina a tots els que estan 

relacionats amb nosaltres "( OE 493).relacionats amb nosaltres "( OE 493).relacionats amb nosaltres "( OE 493).

PER ESTUDIAR I MEDITAR:


