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UN PAS DE FE

Dissabte 19 de setembre

PER MEMORITZAR:

"Hi hagi, doncs, en vosaltres aquest sentir que hi va haver també en Crist Jesús, el qual, sent en 

forma de Déu, no va estimar la seva igualtat amb Déu com a cosa a què aferrar-se, sinó que es va 

despullar a si mateix, prenent la condició d'esclau , fet semblant als homes "(Fil. 2: 5-7).

Quan responem a la seva adreça, acceptem el seu mandat i ens unim a ell per aconseguir a 

les persones perdudes per el seu Regne, es requereix sacrifici. Encara que els nostres sacrificis 

mai no poden comparar-se de cap manera amb els de Jesús, el ministeri guanyador d'ànimes 

també és per a nosaltres un salt de fe. Ens porta fora de les nostres zones de confort a aigües 

desconegudes. De vegades el nostre Senyor ens crida a fer sacrificis, però les alegries que 

ofereix són molt més grans.

Lliçó 13: Pel 26 de setembre de 2020

 
 PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Filipencs 2: 5-11; Mateu 4: 18-20; Fets 9: 3-6, 10-20;
Joan 21: 15-19; 1 Joan 3: 16-18.

Mai podrà comprendre el cost de la nostra redempció fins que els redimits estiguin amb el 
Redemptor davant de l'Tron de Déu. D'aleshores, a l'percebre de sobte els nostres sentits 
arrobados les glòries de la Pàtria eterna, recordarem que Jesús va deixar tot això per nosaltres; 
que no només es va exiliar de les corts celestials, sinó també per nosaltres va córrer el risc de 
fracassar i perdre eternament. Llavors llançarem les nostres corones als seus peus i elevarem 
aquest cant: 'Digne és l'Anyell, que ha estat sacrificat, de rebre el poder, la riquesa i la saviesa, la 
fortalesa i l'honra, la glòria i la lloança!' "( DTG 105).
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L'AMOR ALTRUISTA DE JESÚS

L'apòstol Pau ens anima a tenir el mateix "sentir", o la mateixa "actitud" (NVI), que tenia Crist. 

Això ens porta a algunes preguntes fascinants. Quina era l'actitud de Crist? Què va governar els 

seus patrons de pensament i conducta? Quina va ser l'essència del seu pensament?

Llegeix Filipencs 2: 5 a l'11 Com revelen aquests versicles el cor de la pensada de Crist 

i el model que governava tota la seva vida?

Des de tota l'eternitat, Jesús era igual a Déu. Pau declara aquesta veritat eterna en aquestes 

paraules: "El qual, sent en forma de Déu, no va estimar la seva igualtat amb Déu com a cosa a 

què aferrar" (Fil. 2: 6). La paraula traduïda "forma" és la paraula grega morphe. Significa l'essència què aferrar" (Fil. 2: 6). La paraula traduïda "forma" és la paraula grega morphe. Significa l'essència què aferrar" (Fil. 2: 6). La paraula traduïda "forma" és la paraula grega morphe. Significa l'essència 

mateixa d'una cosa. Vincula dues coses que són d'igual valor. el Comentari bíblic adventista ho mateixa d'una cosa. Vincula dues coses que són d'igual valor. el Comentari bíblic adventista ho mateixa d'una cosa. Vincula dues coses que són d'igual valor. el Comentari bíblic adventista ho 

expressa d'aquesta manera: "Això col·loca a Crist en igualtat amb el Pare i molt per sobre de tot 

altre poder. Pau ho destaca per descriure més vívidament les profunditats de la humiliació 

voluntària de Crist "( CBA 7: 160). Parlant de la seva naturalesa eterna, Elena de White afegeix: voluntària de Crist "( CBA 7: 160). Parlant de la seva naturalesa eterna, Elena de White afegeix: voluntària de Crist "( CBA 7: 160). Parlant de la seva naturalesa eterna, Elena de White afegeix: 

"En Crist hi ha vida original, no prestada ni derivada d'una altra" ( DTG 489)."En Crist hi ha vida original, no prestada ni derivada d'una altra" ( DTG 489)."En Crist hi ha vida original, no prestada ni derivada d'una altra" ( DTG 489).

Jesús, qui era igual a Déu des de tota l'eternitat, "es va despullar a si mateix". Aquesta també 

és una expressió fascinant, en grec. Literalment, es pot traduir com "buidar". Jesús voluntàriament 

"es va buidar" dels seus privilegis i prerrogatives com l'igual de Déu per assumir la forma d'un 

home i esdevenir un humil servidor de la humanitat. Com servent, va revelar la llei de l'amor de el 

Cel a l'Univers sencer i, finalment, va realitzar l'acte d'amor suprem a la Creu. Ell va donar la seva 

vida per salvar la nostra, eternament.

L'essència de la pensada de Jesús era l'amor abnegat. Seguir Jesús vol dir que estimem com 

ell va estimar i servim com ell va servir. Permetre que Jesús, a través del seu Esperit Sant, ens 

buidi de l'ambició egoista ens costarà. Li va costar tot Jesús. Però les Escriptures diuen de Jesús: 

"Per la qual cosa Déu també l'ha exaltat fins al més, i li va donar un nom que és sobretot nom" 

(Fil. 2: 9).

El cel valdrà qualsevol sacrifici que fem a la Terra. Hi haurà sacrificis en el camí, però les 

alegries de l'servei els superaran avui, i l'alegria eterna de viure amb Crist per tota l'eternitat farà 

que qualsevol sacrifici que fem aquí sembli insignificant.

Quan va ser l'última vegada que realment vas haver de morir a l'jo per causa de Crist? Què et diu la teva 

resposta sobre el teu caminar cristià?
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ANOMENATS A COMPROMETRE

Imagina que ets Pere i Joan. El sol acaba de sortir en una bella matí a Galilea, foragitant el 

fred de l'aire nocturn. Els teus pensaments estan en una cosa: pescar peixos; molts d'ells. La 

pesca ha estat bona recentment, i estàs esperant un altre dia de bona pesca. Després, a la llum 

de la matinada, ho veus apropar-: Jesús de Natzaret. Poc imagines que en uns moments tota la 

teva vida canviarà. Mai tornaràs a ser el mateix.

Llegeix Mateu 04:18 a el 20. Per què creus que Pere i Joan estaven disposats a fer un 

compromís tan radical per seguir Crist? Quins indicadors hi ha en el text que Jesús els 

estava cridant a un propòsit més elevat que pescar?

De l'Evangeli de Joan aprenem que aquests homes ja sabien alguna cosa sobre Jesús feia 

més d'un any, però no s'havien compromès completament amb ell. Així i tot, va haver d'haver 

hagut un port diví en Crist, alguna cosa en la seva aparença, paraules i accions que han indicat a 

aquests pescadors galileus que els estava convidant a una crida diví. La raó per la qual van deixar 

les seves barques, la seva professió i els seus entorns familiars per seguir-va ser perquè van 

sentir la crida a un propòsit superior. Aquests pescadors comuns van reconèixer que van ser 

cridats per a un propòsit extraordinari. Potser Déu no t'estigui cridant a deixar la teva professió 

avui, però t'està trucant a un propòsit extraordinari, i és compartir el seu amor i ser testimoni de la 

seva veritat per a la glòria del seu nom.

Considera l'anomenat de Mateu, el recaptador d'impostos, en Mateu 9: 9. Què veus en 

aquest passatge que és bastant notable?

Els recaptadors d'impostos, en el món romà, sovint eren extorsionadors que usaven el seu 

poder oficial per oprimir la gent comuna. Eren alguns dels personatges més odiats i menyspreats 

en tot Israel. La invitació de Crist, "Segueix-me", pressuposa que Mateu havia sentit parlar de 

Jesús i que en el seu cor desitjava seguir-lo. Quan va arribar la invitació, estava llest. El va 

sorprendre que Crist ho acceptés i el convidés a ser un dels seus deixebles.

En el profund de tots els nostres cors hi ha un anhel d'alguna cosa més a la vida. Nosaltres 

també volem viure per a alguna cosa que valgui la pena, per a un propòsit més grandiós i noble. 

Per tant, Crist ens crida, com Mateu, a seguir-lo.

Pensa en el que diferents persones han hagut de renunciar per seguir Jesús. Per què, a la fi, 

sempre valdrà la pena?
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Quan Pau va acceptar a Crist, la seva vida sencera va canviar radicalment. Crist li va donar un 

futur completament nou. El va conduir fora de la seva zona de confort a experiències que amb 

prou feines podria haver imaginat. A través de la guia de l'Esperit Sant, l'apòstol Pau va proclamar 

la Paraula de Déu a milers de persones a tot el món mediterrani. El seu testimoni va canviar la 

història de el cristianisme i de el món.

Llegeix Fets 9: 3 a el 6 i 10 a el 20. Com revelen aquests versets que Jesús tenia un 

propòsit diví per a la vida de Pau?

Sovint Jesús tria als candidats més improbables per donar testimoni del seu nom. Pensa en 

els endimoniats, la dona samaritana, una prostituta, un recaptador d'impostos, pescadors galileus, 

i ara un ferotge perseguidor el cristianisme. Tots aquests van ser transformats per gràcia i després 

enviats amb alegria en els seus cors per explicar la història del que Crist havia fet en la seva vida. 

Mai es van cansar d'explicar la història. El que Crist havia fet per ells era tan meravellós que 

havien de compartir-lo. No podien romandre en silenci.

Compara Fets 28:28 a l'31 amb 2 Timoteu 4: 5 a l'8. Què indicis tenim en aquests versicles 

que Pablo mai va flaquejar en el seu compromís de lliurar tota la seva vida a Crist en un 

ministeri guanyador d'ànimes?

A la fi de la seva vida, mentre estava sota arrest domiciliari a Roma, Pau va afirmar que "als 

gentils és enviada aquesta salvació de Déu; i ells sentiran "(Ac. 28:28). El registre bíblic diu que 

rebia a tots els que el visitaven i els predicava la Paraula (28:30, 31). A la fi de la seva vida, va 

instar a Timoteu a fer treball de evangelista, i Pablo va poder dir de si mateix: "He lluitat la bona 

batalla, he acabat la cursa, he conservat la fe" (2 Tim. 4: 7).

Encara que el nostre anomenat pot no ser tan dramàtic com el de Pau, Déu ens crida a 

cadascun de nosaltres a participar amb ell en la seva obra de canviar a el món. És obvi que, 

malgrat totes les dificultats que havia enfrontat al llarg dels anys (veure 2 Cor. 11: 25-30), Pablo 

es va mantenir fidel a la seva anomenat en el Senyor. La història de com aquest experseguidor 

dels deixebles de Jesús es va convertir en el defensor més influent i conseqüent de la fe cristiana 

(amb l'excepció de Jesús) continua sent un poderós testimoni del que el Senyor pot fer a través 

d'algú que dedica el seu vida a l'obra de Déu.

Què t'ha cridat Déu a fer? Ho estàs fent?

    PAU: INSTRUMENT TRIAT PER DÉU
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L'amor sempre es manifesta en acció. El nostre amor per Crist ens obliga a fer alguna cosa 

per la humanitat perduda. Pau ho va afirmar clarament quan va dir a l'església de Corint: "Perquè 

l'amor de Crist ens constreny" (2 Cor. 5:14). El cristianisme no vol dir renunciar principalment a les 

coses dolentes per poder ser estalvis. Jesús no "va renunciar" a les coses dolentes en el cel per 

poder ser tret; renunciar a coses bones perquè altres poguessin ser estalvis. Jesús no ens 

convida simplement a donar el nostre temps, talents i tresors a la seva causa; ens convida a 

donar la nostra vida.

Pere va negar al seu Senyor tres vegades, i Jesús va obtenir una resposta d'amor dels propis 

llavis de Pere tres vegades. En presència dels deixebles, Jesús estava reconstruint la confiança 

de Pere en que havia estat perdonat per l'amor diví i en què Jesús encara tenia feina per a ell en 

la seva causa.

Llegeix Joan 21:15 a l'19 novament; aquesta vegada, especialment observant la resposta 

de Jesús a l'afirmació de Pere sobre el seu amor per Crist. Què li va dir Jesús que fes, en 

resposta?

L'amor diví és actiu, no passiu. L'amor genuí és més que un sentiment càlid, més que una 

bona idea. Implica compromís. L'amor ens obliga a actuar. Ens porta a arribar a un món perdut de 

fills de Déu amb una necessitat desesperada. Quan Jesús li diu a Pere: "Pastura els meus 

anyells", era tant una ordre com un consol reconfortant. El Mestre va apel·lar a una resposta a 

l'amor, i també va exhortar Pere a que encara tenia una feina a fer, fins i tot malgrat l'acció 

veritablement vergonyosa de Pere quan Jesús havia estat arrestat i Pedro no només va negar 

conèixer Jesús, sinó també el va fer amb malediccions, exactament com Crist havia dit que faria.

Quin és el punt? Pot ser que hagis fallat desesperadament al teu Senyor. És possible que 

l'hagis negat per les teves accions més d'una vegada. La bona notícia és que la gràcia encara 

està disponible, i Déu encara no ha acabat amb tu. Encara hi ha un lloc en la seva obra per a tu, 

si estàs disposat.

A l'igual que Pere, alguna vegada has "negat" a el Senyor? Si és així, què et diu aquest relat, no només 

de la negació de Pere, sinó de les paraules de Crist a Pere aquí?

LES EXIGÈNCIES DE L’AMOR

 Llegeix Joan 21:15 a el 19. Quina pregunta li va fer Jesús a Pere tres vegades, i quina va ser la 

resposta de Pere? Per què Jesús li va fer a Pere aquesta pregunta en particular tres vegades?
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EL COMPROMÍS DE L'AMOR

Mentre les ones banyen la riba, Jesús li parla a Pere sobre el cost de l'discipulat. Vol que 

Pedro sàpiga clarament a què s'enfrontarà si accepta la invitació de Jesús: "Pastura les meves 

ovelles".

Llegeix Joan 21:18 i 19. Què li va dir Jesús a Pere sobre el cost de l'deixebles costat? Per què 

creus que Jesús li va revelar una cosa tan sorprenent a Pere en aquest moment de la seva vida?

En aquestes paraules, Crist va predir el martiri que un dia Pere experimentaria. Les seves 

mans estarien esteses en una creu. Amb aquesta revelació, Crist li va oferir a Pere una elecció. Li 

va oferir l'alegria més gran de la vida: veure ànimes guanyades per al Regne de Déu. En el dia de 

la Pentecosta veuria a milers acudir a Crist. Pedro faria miracles en el nom de Jesús i l'glorificaría 

davant molts milers més. Tindria el goig etern de la comunió amb Crist en la seva missió.

Però aquest privilegi estaria acompanyat per un preu. Exigiria un sacrifici, el sacrifici suprem. 

Se li va demanar a Pere que es comprometés amb els ulls ben oberts. Doncs Pedro ara sabia que 

cap sacrifici era massa gran per unir-se a Jesús en la seva missió a el món.

Llegeix 1 Joan 3:16 a l'18. Quina és l'alternativa de Joan a l'amor com una mera 

abstracció vaga? Com defineix Joan el sacrifici suprem de l'amor?

En l'eternitat, res del que hem fet semblarà un sacrifici. La nostra inversió de temps i esforç, o 

de la nostra vida, semblarà excessivament recompensat. Quina alegria és convertir l'amor en 

acció, convertir les intencions en compromís. Quan responem a l'amor diví sense retenir res i ens 

dediquem a l'servei per testificar als altres com ambaixadors de Crist, complim el propòsit de la 

nostra vida i experimentem l'alegria més gran de la vida. Com Jesús va dir tan encertadament: "Si 

sabeu aquestes coses, benaurats sereu si les hiciereis" (Joan 13:17). La major alegria i felicitat 

duradora de la vida es produeix quan estem complint el significat de la nostra existència a 

l'glorificar Déu per la forma en què vivim i compartim el seu amor i la seva veritat amb el món.

És difícil comprendre la idea de l'eternitat, quan tot el que coneixem comporta un temps breu. 

Però, tan bé com puguis, intenta imaginar la vida eterna, una vida eterna bona, millor que Però, tan bé com puguis, intenta imaginar la vida eterna, una vida eterna bona, millor que Però, tan bé com puguis, intenta imaginar la vida eterna, una vida eterna bona, millor que 

qualsevol cosa que puguem tenir aquí, i, per tant, per què res aquí, en aquest curt període de 

temps, valdria la pena retenir, i perdre així la promesa de la vida eterna que tenim en Jesús.
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"Els que tenen al seu càrrec la responsabilitat de vetllar per la salut espiritual de l'església 

haurien d'inventar mitjans i recursos per tal de donar a cada membre de l'església l'oportunitat de 

realitzar una part en l'obra de Déu. No s'ha fet això en el passat amb molta freqüència. No s'han 

traçat plans específics per a utilitzar en el servei actiu els talents de tots. Hi ha tan sols poques 

persones que comprenen quant s'ha perdut a causa d'això.

"Els dirigents de la causa de Déu, com savis generals, han de traçar plans per dur a terme 

accions d'avançada al llarg de tota la línia. En els seus plans, han de prendre en compte 

especialment l'obra que els laics poden dur a terme en benefici dels seus amics i veïns. L'obra de 

Déu en aquest món no podrà acabar-fins que els homes i les dones que componen la feligresia de 

la nostra església s'interessin en l'obra i uneixin els seus esforços amb els dels ministres i els 

dirigents de l'església.

"La salvació dels pecadors requereix treball personal decidit. Hem de presentar-los la Paraula 

de vida sense esperar que ells vinguin a nosaltres. Voldria poder parlar a homes i dones paraules 

que els despertin a l'acció diligent! Els moments que ara se'ns han concedit són escassos. Ens 

trobem al llindar mateix de l'món etern. No tenim temps per perdre. Cada moment és d'or i massa 

valuós per dedicar únicament al nostre servei personal. Sobre buscaran ferventment a Déu a fi 

d'obtenir d'ell poder i gràcia per ser els seus obrers fidels en el camp missioner?

"En tota església hi ha talents, els quals, amb el treball adequat, poden desenvolupar-se a fi 

de convertir-los en gran ajuda per a l'obra. El que ara es necessita per a l'edificació de les nostres 

esglésies és l'excel·lent obra dels savis obrers que puguin discernir i desenvolupar talents a 

l'església, talents que puguin entrenar-se perquè el Mestre pugui usar-los "( TI l'església, talents que puguin entrenar-se perquè el Mestre pugui usar-los "( TI 

9:94, 95).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. Quin és el pensament principal de la cita anterior d'Elena de 1. Quin és el pensament principal de la cita anterior d'Elena de 

White? Quin impacte pot tenir en el teu testimoni personal i l'obra missionera de la teva 

església?

2. Pensa en la teva resposta a la pregunta a la fi de la lliçó de l'do-2. Pensa en la teva resposta a la pregunta a la fi de la lliçó de l'do-

mingo, sobre el que has sacrificat per Crist. Què, de fet, has sacrificat? Per què ho vas 

fer? ¿Va valer la pena? Com podries explicar, a algú que no és cristià, el que vas fer i per 

què ho vas fer?

PER ESTUDIAR I MEDITAR:


