
En el gresol amb Crist Comença la lliçó de l'escola sabàtica Guia d'estudi bíblic - 3r trimestre de 2022

LLIÇÓ 10

La mansuetud al gresol

TARDA DE DISSABTE

Llegiu per a l'estudi d'aquesta setmana: Ezek. 24:15-27 , Èxode. 32:1-14 , Mt. 5:43-48 , 1 Pet. 2:18-
25 , Ps. 62:1-8 .

Text de memòria: "Feliços els mansos, perquè ells heretaran la terra" ( Mateu 5:5, NKJV ) .

No sentim que la paraula mansu s'utilitza gaire, excepte potser quan llegim sobre Moisès o estudiem les
Benaurances. Tampoc és difícil esbrinar per què. La mansuetud es defineix com "suport la lesió amb paciència
i sense ressentiment". No és estrany que no en sentim gaire; no és un tret molt respectat en la cultura
actual. De vegades, la Bíblia tradueix aquesta paraula com "humil". De nou, la humilitat tampoc és un tret de
caràcter que la majoria de les cultures consideren desitjable.

Però la mansuïtat, suportar les lesions amb paciència i sense ressentiment, és una de les característiques
més poderoses de Jesús i els seus seguidors. I, tanmateix, no és un fi en si mateix: la mansuïtat d'esperit pot
ser una arma poderosa en mans d'aquells que es troben enmig del dolor i el sofriment. De fet, el gresol és un
gran lloc per aprendre la mansuetud del cor, perquè a través de la nostra pròpia mansuetud i els llocs
trencats podem ser testimonis poderosos de Déu.

La setmana d'un cop d'ull: quina relació hi ha entre el sofriment i la mansuïtat? Com podem, amb la
nostra mansuetud i els nostres llocs trencats, ser testimoni dels altres? Com pot ser que la mansuïtat
sigui realment una fortalesa, no una debilitat, per al cristià?

Estudieu la lliçó d'aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte 3 de setembre.

DIUMENGE ↥        

Pa trencat i vi abocat
Oswald Chambers ha dit que hem de convertir-nos en "pa trencat i vi vessat" per als altres. Què
creus que vol dir amb això?
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Al llarg de la Bíblia hi ha exemples de persones que van ser "trenades" per servir als altres. Moisès va ser
cridat a suportar onades interminables de xafarderies i crítiques mentre conduïa la gent a la Terra
Promesa. Josep va ser cridat a un viatge que va implicar traïció i empresonament quan va ser portat a una
posició de servei a Egipte. En cada cas, Déu va permetre les situacions perquè la vida del seu poble pogués
convertir-se en teatres de la seva gràcia i cura, no només per a ells mateixos, sinó també pel bé dels
altres. Déu ens pot utilitzar de la mateixa manera. És fàcil sentir-se enfadat o ferit en aquestes
situacions. Però, com vam assenyalar ahir, la mansuetud és la capacitat que Déu li ha donat per suportar
aquestes coses "amb paciència i sense ressentiment".

Llegiu Ezequiel 24:15-27 . Què està passant aquí? Per què va passar Ezequiel a través d'aquest
gresol?

A Ezequiel 24:24 Déu diu: “Ezequiel serà un senyal per a tu; faràs tal com ha fet ell. Quan això succeeixi,
sabreu que jo sóc el Senyor Sobirà» (NIV). Mitjançant l'exemple d'Ezequiel, el poble d'Israel seria condemnat
de la veritat sobre qui era Déu, el Senyor Sobirà, i veurien aquesta veritat mentre experimentarien el
compliment de la profecia que simbolitzava la vida d'Ezequiel i el patiment que tenia. enfrontat. Qui sap
quanta gent veurà "el Senyor Sobirà" a través nostre també als nostres propis llocs trencats?

Tard o d'hora la vida mateixa ens trenca a tots. Quina ha estat la teva experiència amb estar
trencat? Quines lliçons has après? Com el Senyor pot utilitzar la teva pròpia ànima trencada
per ajudar altres persones?

DILLUNS ↥        

Intercedint per la Gràcia
Llegiu Èxode 32:1-14 . Quin paper trobem aquí fent Moisès?

Després que el poble va començar a adorar el vedell d'or, Déu va decidir que havien anat massa lluny i va
anunciar que destruiria el poble i convertiria Moisès en una gran nació. Però en lloc d'acceptar l'oferta de
Déu, Moisès va suplicar que Déu mostrés gràcia al seu poble, i Déu es va cedir.

Èxode 32:1-14 planteja dues qüestions importants. Primer, l'oferta de Déu per destruir el poble rebel i
beneir Moisès va ser una prova per a ell. Déu volia que Moisès demostrés quanta compassió sentia per
aquestes persones desesperadament desobedients. I Moisès va passar la prova. Com Jesús, va demanar
misericòrdia pels pecadors. Això revela una cosa molt interessant: de vegades Déu també ens pot permetre
enfrontar-nos a l'oposició; Ell podria permetre que estiguem en un gresol perquè Ell, nosaltres i l'univers
observador puguem veure quanta compassió tenim pels que són rebels.

Quines raons va donar Moisès per demanar al Senyor que no destruís Israel?

En segon lloc, aquest passatge mostra que l'oposició i la desobediència són una crida a revelar la gràcia. La
gràcia és necessària quan la gent menys la mereix. Però quan menys s'ho mereixen és també el moment que
tenim menys ganes d'oferir-ho. Però quan la germana de Moisès Míriam el criticava, va cridar al Senyor
perquè la guarís de la lepra (Nombres 12). Quan Déu es va enfadar amb Corè i els seus seguidors i va
amenaçar de destruir-los a tots, Moisès va caure de cara a suplicar per la seva vida. L'endemà, quan Israel va
murmurar contra Moisès per la mort dels rebels i Déu va amenaçar de destruir-los a tots de nou, Moisès va
caure boca avall i va instar Aaron ràpidament a fer expiació per tots ells (Nombres 16). En la seva pròpia
mansuetud, en la seva pròpia abnegació enmig d'aquest gresol, Moisès va buscar la gràcia en nom d'aquells
que certament no s'ho mereixien.
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Pensa en les persones que t'envolten que creus que són les menys mereixedores de
gràcia. Com pots, amb mansuetud i humilitat desinteressada, ser una revelació de la gràcia de
Déu per a ells?

DIMARTS ↥        

Estimar els que ens van fer mal
Algú va dir una vegada: “Estimar els nostres enemics, doncs, no vol dir que se suposa que estimem la

brutícia on està enterrada la perla; més aviat vol dir que estimem la perla que es troba a la pols... Déu no
ens estima perquè som amables per naturalesa. Però ens tornem estimables perquè Ell ens estima".

Quan mires els teus "enemics", què veus normalment: la perla o la brutícia que l'envolta?

Llegiu Mateu 5:43-48 . Jesús ens crida a estimar i pregar pels nostres enemics. Quin exemple de
la natura ens dóna Jesús allà que ens ajuda a entendre per què hem d'estimar els nostres
enemics? Quin sentit ens està ensenyant?

A Mateu 5:45 , Jesús utilitza l'exemple del seu Pare celeste per il·lustrar com hem de tractar els que ens fan
mal, que potser ens han posat en el pitjor tipus de gresols. Jesús diu que el seu Pare envia la benedicció de la
pluja tant als justos com als injustos; si Déu dóna fins i tot la pluja injusta, com hem de tractar-los també?

Jesús no vol dir que sempre hem de tenir un sentiment càlid i confus amb tots els que ens causen
problemes, encara que això també pot ser possible. Bàsicament, l'amor als nostres enemics no pretén ser un
sentiment que tenim per ells, sinó accions específiques cap a ells que revelen cura i consideració.

Jesús conclou aquest passatge amb un vers que sovint provoca molt debat: «Sigueu, doncs, perfectes, com
és perfecte el vostre Pare celestial» ( Mt 5:48, NVI ) . Però el significat és molt clar en el context: aquelles
persones que volen ser perfectes com Déu és perfecte han de mostrar amor als seus enemics com Déu mostra
amor als seus. Ser perfecte als ulls de Déu és estimar l'oposició; i per fer això cal una mansuetud de cor que
només Déu pot donar.

Tenint en compte la nostra definició de mansuetud ("suportant les lesions amb paciència i
sense ressentiment"), enumera els canvis que has de fer per permetre que el Senyor et doni el
tipus de mansuetud de cor que t'ajudarà a tenir l'actitud correcta envers " enemics”.

DIMECRES ↥        

Una Boca Tancada
Els exemples més poderosos de mansuïtat al gresol provenen de Jesús. Quan va dir que vingués i “aprèn de

mi; perquè sóc mansu i humil de cor” ( Mt. 11:29 ) , ho va dir d'una manera que probablement no podem
imaginar.

Llegiu 1 Pere 2:18-25 . En Peter està oferint alguns consells sorprenents als esclaus. Descriu com
Jesús va respondre a un tracte injust i dolorós i els suggereix que els ha deixat "un exemple,
perquè seguiu els seus passos" ( 1 Pet. 2:21, NKJV ) . Quins principis de mansuïtat i humilitat al
gresol podem aprendre de l'exemple de Jesús, tal com expressa aquí Pere?

És terrible veure com algú tracta un altre injustament. I és extremadament dolorós quan estem a l'extrem
receptor d'aquest tractament. Com que normalment tenim un fort sentit de la justícia, quan es produeix una
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injustícia, el nostre instint és "arreglar les coses" mentre portem el que creiem que és una ira justa i justa.

No és fàcil viure així. Potser és impossible si no acceptem una veritat crítica: que en totes les situacions
injustes, hem de creure que el nostre Pare del cel té el control i que actuarà en nom nostre quan sigui segons
la seva voluntat. Això també vol dir que hem d'estar oberts a la possibilitat que, com Jesús, no sempre ens
salvem de la injustícia. Però sempre hem de recordar que el nostre Pare del cel encara està amb nosaltres i
està al capdavant.

El consell de Pere, modelat a partir de la vida de Jesús, és sorprenent perquè sembla ser que el silenci
davant el patiment injust és un testimoni més gran de la glòria de Déu que “reglar la gent”. Quan el van
preguntar Caifàs i Pilat, Jesús podria haver dit moltes coses per corregir la situació i justificar-se, però no ho
va fer. El seu silenci era un testimoni de la seva mansuetud.

Com afronteu les situacions en què us han tractat injustament? Com pots aplicar millor alguns
dels principis que es mostren avui aquí a la teva pròpia vida?

DIJOUS ↥        

La nostra Roca i Refugi
Sovint, les persones més orgulloses, les més arrogants i insistents, són les que pateixen una baixa

autoestima. La seva arrogància i orgull —i la manca total de mansuïtat o humilitat— existeixen com a
coberta, potser fins i tot inconscientment, d'alguna cosa que falta dins. El que necessiten és una cosa que
tots necessitem: una sensació de seguretat, de dignitat, d'acceptació, sobretot en moments d'angoixa i
sofriment. Això només ho podem trobar a través del Senyor. En resum, la mansuïtat i la humilitat, lluny de ser
atributs de debilitat, sovint són la manifestació més poderosa d'una ànima fermament arrelada a la Roca.

Llegiu el Salm 62:1-8 . Quin és el rerefons d'aquest salm? Quins punts fa David? Quins principis
espirituals pots aprendre del que està dient? El més important, com pots aprendre a aplicar
aquests principis a la teva pròpia vida?

“Sense motiu, els homes es convertiran en els nostres enemics. Els motius del poble de Déu seran
malinterpretats, no només pel món, sinó pels seus propis germans. Els servents del Senyor seran posats en
llocs difícils. Es farà una muntanya d'un talp per justificar que els homes segueixin un camí egoista i
injust... Mitjançant la tergiversació, aquests homes es revestiran amb les vestidures fosques de la
deshonestedat perquè circumstàncies alienes al seu control van fer que la seva feina fos perplexa. Seran
assenyalats com a homes en els quals no es pot confiar. I això ho faran els membres de l'església. Els servents
de Déu han d'armar-se amb la ment de Crist. No han d'esperar escapar de l'insult i del mal judici. Se'ls
anomenarà entusiastes i fanàtics. Però que no es desanimin. Les mans de Déu estan a la roda de la seva
providència, guiant la seva obra cap a la glòria del seu nom. - Ellen G.La mirada cap amunt, pàg. 177 .

Què tan immune ets davant els retrets i les punxades dels altres? El més probable és que no
sigui tan immune, oi? Com pots unir-te al Senyor i ancorar el teu sentit de l'autoestima en
Aquell que t'estima tant que va morir pels teus pecats, i així ajudar-te a protegir-te dels
menyspreus dels altres?

DIVENDRES ↥        

Pensament addicional : llegiu Ellen G. White, “The Importance of Seeking True Knowledge”, pàg. 453,
454, a The Ministry of Healing ; “El sermó de la muntanya”, pàgs. 298-314, a El desig dels segles ; “El
treballador i les seves qualificacions”, pàg. 630, a Evangelism .
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“Les dificultats que hem de trobar poden ser molt reduïdes per aquella mansuetud que s'amaga en Crist. Si
posseïm la humilitat del nostre Mestre, ens alçarem per sobre dels menyspreus, els rebutjos, les molèsties a
què estem exposats diàriament, i deixaran d'espantar l'esperit. La prova més alta de noblesa en un cristià és
l'autocontrol. Qui sota l'abús o la crueltat no aconsegueix mantenir un esperit tranquil i confiat, roba a Déu el
seu dret a revelar en ell la seva pròpia perfecció de caràcter. La humilitat de cor és la força que dóna la
victòria als seguidors de Crist; és la mostra de la seva connexió amb els tribunals de dalt". — Ellen G.
White, The Desire of Ages, pàg. 301 .

Preguntes de discussió:

1. Com ens permet la humilitat "alçar-nos per sobre" de les ferides i les molèsties? Quina
creus que és la característica més important de la humilitat que ens permet fer-ho?

2. En la vostra cultura particular, com es veuen les característiques de la humilitat i la
mansuïtat? Són respectats, menyspreats, o què? Quin tipus de pressions t'enfrontes a la
teva cultura que funcionen en contra del teu cultiu d'aquestes característiques?

3. Hi ha grans exemples de mansuetud i humilitat per part de les persones que viuen avui? Si
és així, qui són, com han expressat aquests trets i què en pots aprendre?

4. Per què, tan sovint, equiparem la mansuïtat i la humilitat amb la debilitat?
5. Vam veure com David va buscar el Senyor com a refugi. Però com funciona això? Com es

manifesta sempre aquest refugi? És a dir, com podem, com a església, ser un refugi per a
aquells que necessiten un refugi? Quin tipus de refugi ofereix la teva pròpia església
local? Què pots fer tu perquè sigui un lloc de refugi per a aquells que ho necessiten?
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