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

LLIÇÓ 11

Esperant al gresol

TARDA DE DISSABTE

Llegeix per a l'estudi d'aquesta setmana: Rom. 15:4 , 5 ; Rom. 5:3-5 ; 1 Samuel 26; Ps. 37:1-11 .

Text de memòria: "Però el fruit de l'Esperit és... la paciència" ( Gàlates 5:22, NKJV ) .

Els científics van fer un experiment amb nens de 4 anys i marshmallows. A cada nen se li va dir un científic
que podia prendre un malví; tanmateix, si el nen esperava fins que el científic tornés d'un encàrrec, se'n
donarien dos. Alguns dels nens es van ficar el malví a la boca en el moment en què el científic va
marxar; altres esperaven. Les diferències es van notar.

Aleshores, els científics van fer un seguiment d'aquests nens durant la seva adolescència. Els que havien
esperat van resultar més ajustats, millors estudiants i més segurs que els que no ho feien. Semblava que la
paciència indicava quelcom més gran, quelcom important en el caràcter humà. No és estrany, doncs, que el
Senyor ens digui que el conreem.

Aquesta setmana, veurem què hi pot haver darrere d'alguns dels gresols més difícils de tots: el gresol de
l'espera.

La setmana d'un cop d'ull: per què de vegades hem d'esperar tant per les coses? Quines lliçons podem
aprendre sobre la paciència mentre estem al gresol?

Estudieu la lliçó d'aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte, 10 de setembre.

DIUMENGE ↥        

El Déu de la Paciència
Llegiu Romans 15:4 , 5 . Què es troba en aquests versos per a nosaltres?

Normalment estem impacients per coses que realment volem o que ens han promès però que encara no
tenim. Sovint estem satisfets només quan aconseguim allò que anhelem. I com que poques vegades obtenim
el que volem quan ho volem, vol dir que sovint estem condemnats a la irritació i la impaciència. I quan estem
en aquest estat, és gairebé impossible mantenir la pau i la confiança en Déu.
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L'espera és dolorosa per definició. En hebreu, una de les paraules per "esperar amb paciència" ( Sl 37:7,
NKJV ) prové d'una paraula hebrea que es pot traduir "sentir molt de dolor", "tremer", "tremolar", "estar ferit",
"estar trist". Aprendre la paciència no és fàcil; de vegades és l'essència mateixa del que significa estar al
gresol.

Llegiu el Salm 27:14 , el Salm 37:7 i Romans 5:3-5 . Què ens diuen aquests versos? A què porta la
paciència?

Mentre esperem, podem concentrar-nos en una de dues coses. Podem centrar-nos en les coses que estem
esperant, o podem centrar-nos en Aquell que té aquestes coses a les seves mans. El que marca la diferència
quan esperem alguna cosa no és tant el temps que hem d'esperar, sinó la nostra actitud mentre esperem. Si
confiem en el Senyor, si hem posat les nostres vides a les seves mans, si li hem lliurat les nostres voluntats,
llavors podem confiar que Ell farà el que és millor per a nosaltres quan sigui millor per a nosaltres, per molt
difícil que sigui de vegades. per creure-s'ho.

Quines coses estàs esperant desesperadament? Com pots aprendre a lliurar-ho tot a Déu i al
seu moment? Pregueu el vostre camí cap a una actitud de total rendició i submissió al Senyor.

DILLUNS ↥        

En el temps de Déu
Llegeix Romans 5:6 i Gàlates 4:4 . Què ens diuen sobre el temps de Déu?

En aquests versos, Pau ens diu que Jesús va venir a morir per nosaltres en el moment exacte. Però Pau no
ens diu per què era el moment adequat. És molt fàcil llegir aquests versos i preguntar-se: Per què Jesús va
esperar milers d'anys fins que vingués a la terra per fer front al pecat? L'univers no entenia que el pecat era
una cosa molt dolenta molt abans? Podem preguntar-nos per què Jesús també espera venir per segona
vegada. També podem preguntar: Per què el Senyor espera tant de temps per respondre la meva pregària?

Penseu , per exemple, en la profecia de 70 setmanes de Daniel 9:24-27 , la profecia que
assenyala Jesús com el Messies (reviseu-la si cal). Quant de temps va ser aquest període de
temps? Què us diu això sobre aprendre a esperar les coses en el temps de Déu, encara que trigui el
que ens sembla molt de temps?

Hi ha moltes raons espirituals importants per les quals experimentarem temps d'espera. En primer lloc,
l'espera pot tornar a centrar la nostra atenció lluny de les "coses" i tornar a Déu mateix. En segon lloc,
l'espera ens permet desenvolupar una imatge més clara dels nostres propis motius i desitjos. En tercer lloc,
l'espera genera perseverança: resistència espiritual. En quart lloc, l'espera obre la porta al desenvolupament
de moltes fortaleses espirituals, com ara la fe i la confiança. En cinquè lloc, l'espera permet a Déu posar
altres peces en el trencaclosques de la imatge més gran. Sisè, potser mai sabrem el motiu pel qual hem
d'esperar; per tant, aprenem a viure per fe. Pots pensar en altres motius per esperar?

Quins exemples pots trobar a la Bíblia de com Déu fa coses en el seu propi temps que et poden
ajudar a aprendre a confiar que també farà per tu el que sigui correcte al seu temps? (Penseu,
per exemple, en Abraham i Sara i la promesa d'un fill.) Al mateix temps, pregunteu-vos: "Què
podria estar fent que podria retardar la resposta a una pregària que podria haver estat
contestada fa molt de temps?"

DIMARTS ↥        
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David: una lliçó objecte d'espera
A 1 Samuel 16:1-13 , veiem el jove David ungit per Samuel com a rei. Tanmateix, va ser un llarg viatge des

dels camps del seu pare, Jessè, fins al tron   a Jerusalem. Sens dubte, de vegades se sentia enmig d'un gresol.

Primer, el noi és cridat a tocar música per calmar l'esperit turbulent de Saül (1 Samuel 16). Més tard, esdevé
l'heroi d'Israel quan mata Goliat (1 Samuel 17). Després hi ha molts anys durant els quals David corre per
salvar la seva vida. Tant Saül com el seu fill Jonatan saben que David està destinat a ser el proper rei ( 1 Sam.
23:17 , 1 Sam. 24:20 ) . Però David no fa res per avançar en el seu destí donat per Déu. De fet, sembla que fa
el contrari. Fins i tot quan Saül va intentar matar-lo i David va tallar un tros de tela de la túnica del rei, va
desitjar no haver fet mai una cosa semblant ( 1 Sam. 24:5-7 ) . De nou, quan Saül intenta matar David, David
es nega a matar Saül quan es presenta l'oportunitat (1 Sam. 26:7-11 ) .

Llegiu 1 Samuel 26:1-11 . Per què David es nega a matar Saül? Quins principis ens ensenya això
sobre la manera com Déu porta a terme els seus plans per a les nostres vides?

Ara llegiu 1 Samuel 26:12-25 . Com afecta a Saül la negativa de David a matar Saül? Què ens
ensenya això sobre els avantatges d'esperar Déu?

Mirant tot el camí de David cap al tron, potser podríem resumir-ho en una frase curta: no agafeu el que Déu
encara no ha donat. Els dons de Déu sempre es reben millor de la seva mà i al seu temps. Això pot requerir
un temps d'espera molt llarg. Els brots de soja poden créixer literalment en poques hores, mentre que un
roure trigarà molts anys. Però aleshores quan vinguin els forts vents, l'arbre no serà arrencat.

Penseu amb quina facilitat David podria haver justificat la mort de Saül. (Després de tot, se li
va dir a David que tindria el tron, i Saül era tan malvat de totes maneres.) No obstant això, les
seves accions parlen de la veritable fe en Déu. Què podríeu treure d'aquest exemple per a
vosaltres mateixos en el que estigueu esperant?

DIMECRES ↥        

Elies: El problema de la precipitació
L'enfrontament al cim del mont Carmel havia acabat (1 Reis 18). El foc havia sortit del cel, tota la gent

havia reconegut el veritable Déu i els falsos profetes havien estat assassinats. Déu havia estat
reivindicat. Hauries pensat que Elies havia anat creixent en força espiritual a mesura que passava el dia, però
de sobte va sentir una cosa que el va espantar tant que va voler morir. Llegiu la resta de la història a 1 Reis
19:1-9 . Les últimes paraules dels versos són preocupants: “I la paraula del Senyor li va dir: ‘Què fas aquí,
Elies?’” ( 1 Reis 19:9, NVI ) . Evidentment, la por d'Elies el va fer córrer i trobar-se al lloc equivocat.

Després d'una intervenció tan poderosa del Senyor al Mont Carmel, Elies hauria d'haver estat ple
de fe i confiança; en canvi, corre amb por per la seva vida. Quina lliçó podem aprendre d'aquest
mal exemple?

Aquesta història il·lustra una cosa important: quan ens afanyem, podem trobar-nos fàcilment al lloc
equivocat. En el cas d'Elies, va ser la seva por la que va fer que s'aclapara i es precipités al desert, desitjant
no haver nascut mai. Però hi ha altres coses que ens fan precipitar-nos fora del pla de Déu per a nosaltres.

Llegeix els versos següents. Gènesi 16:1-3 ; Núm. 20:10-12 ; Jutge. 14:1-
3 ; Matt. 20:20 , 21 ; Lluc 9:52-56 ; Fets 9:1 . Quines coses van fer que els personatges aquí
representats es precipitessin fora de la voluntat de Déu?

7 de setembre

http://biblia.com/bible/nkjv/1%20Samuel%2016.1-13
http://biblia.com/bible/nkjv/1%20Sam.%2023.17
http://biblia.com/bible/nkjv/1%20Sam.%2024.20
http://biblia.com/bible/nkjv/1%20Sam.%2024.5-7
http://biblia.com/bible/nkjv/1%20Sam.%2026.7-11
http://biblia.com/bible/nkjv/1%20Samuel%2026.1-11
http://biblia.com/bible/nkjv/1%20Samuel%2026.12-25
http://biblia.com/bible/nkjv/1%20Kings%2019.1-9
http://biblia.com/bible/niv/1%20Kings%2019.9
http://biblia.com/bible/nkjv/Gen.%2016.1-3
http://biblia.com/bible/nkjv/Num.%2020.10-12
http://biblia.com/bible/nkjv/Judg.%2014.1-3
http://biblia.com/bible/nkjv/Matt.%2020.20
http://biblia.com/bible/nkjv/Matt%2020.21
http://biblia.com/bible/nkjv/Luke%209.52-56
http://biblia.com/bible/nkjv/Acts%209.1


Què fàcil permetre que coses com l'ambició, la ira, la passió, la falta de fe o un suposat "zel" pel Senyor ens
facin córrer cap a on no hauríem d'estar. Ningú és immune a aquest perill. La clau és cultivar una fe confiada
en la bondat i la misericòrdia de Déu, que sabem que ens estima i vol el millor per a nosaltres. Això no passa
automàticament. La fe pot ser un do, però és un do que cal cultivar, nodrir i guardar gelosament.

DIJOUS ↥        

Aprendre a gaudir del Senyor
"Delecteu-vos amb el Senyor, i ell us donarà els desitjos del vostre cor" ( Sl 37:4 , NRSV) .

El Salm 37:4 és una promesa meravellosa. Imagina aconseguir el que sempre has volgut. Però aconseguir els
desitjos del nostre cor depèn de tenir un cor que es complau amb el Senyor. Aleshores, què vol dir "delectar-
se en el Senyor"?

Llegiu el Salm 37:1-11 . El context del Salm 37:4 potser és una mica sorprenent. David està escrivint sobre
estar envoltat de persones que treballen contra Déu i contra ell. Quan la gent està treballant en contra
nostra, la resposta natural és sovint enfadar-nos o proposar-nos justificar-nos. Però David aconsella una cosa
diferent.

En els versets següents, quin és el consell de David al poble de Déu en aquesta situació?

Ps. 37:1

Ps. 37:5

Ps. 37:7

Ps. 37:8

Torna a llegir el Salm 37:4 . En el context dels versos que acabes de comentar, què vol dir
“delectar-se en el Senyor”?

David repeteix una i altra vegada, de diferents maneres, "Confia en Déu". Confia en Ell perquè actuï. No us
molesteu, perquè Déu és el vostre Déu i està treballant per a vosaltres, fins i tot ara mateix. No cal que
carregueu i intenteu resoldre les coses per vosaltres mateixos. El vostre Pare del cel és el responsable. Confia
en Ell. Confia en Ell completament.

És en aquest context que David escriu sobre com es delecta amb el Senyor. Gaudir de Déu vol dir que vivim
en un estat de confiança perfecta. Res no pot alterar la nostra pau, perquè Déu és aquí i està
treballant. Podem lloar-lo, fins i tot somriure, perquè ningú no pot burlar el nostre Déu! Quan puguem
aprendre a fer-ho, rebrem realment allò que anhelen els nostres cors, perquè rebrem allò que el nostre
amorós Pare ens vol donar, en el moment que més ens beneficii a nosaltres i al seu regne.

Com pots aprendre a “delectar-te en el Senyor”? Dediqueu una estona a l'oració, buscant la
guia de Déu sobre com això es pot convertir en una realitat a la vostra vida.

DIVENDRES ↥        

Reflexions addicionals : llegiu Ellen G. White, “La unció de David”, pàgs. 637-642, a Patriarques i
profetes .
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El pla de Déu per a nosaltres pot requerir que fem molta espera, i això realment pot semblar un
gresol. Aprendre la paciència durant aquest temps pot passar quan ens centrem en la persona de Déu i
confiem que Ell està actuant per nosaltres. Hi ha moltes raons per esperar, però tots estan preocupats pel
compliment dels plans de Déu per a nosaltres i el seu regne. Podem perdre molt si ens afanyem davant de
Déu, però podem guanyar molt mantenint una actitud de confiança i delit en Ell.

El Senyor pesa i mesura cada prova.

“No puc llegir el propòsit de Déu en la meva aflicció, però Ell sap què és el millor, i li entregaré la meva
ànima, cos i esperit com al meu fidel Creador. "Perquè sé en qui he cregut, i estic convençut que pot guardar
el que li he encarregat per a aquell dia" ( 2 Tim. 1:12 ) . Si eduquéssim i entrenàssim la nostra ànima per
tenir més fe, més amor, més paciència i una confiança més perfecta en el nostre Pare celestial, sé que
tindríem més pau i felicitat dia a dia a mesura que travessem els conflictes d'aquesta vida.

Al Senyor no li complau que ens preocupem i ens preocupem fora dels braços de Jesús. Es necessita més de
l'espera tranquil·la i l'observació combinades. Pensem, tret que tinguem la sensació que no anem en el bon
camí, i seguim buscant dins algun senyal adequat a l'ocasió; però el compte no és de sentiment sinó de fe”. —
Ellen G. White, Missatges seleccionats, llibre 2, pàg. 242 .

Preguntes de discussió:

1. Què vol dir que Jesús “pesa i mesura” cada prova? Com ens pot ajudar saber això mentre
esperem?

2. Demaneu a les persones de la classe que donin testimonis personals de què és l'espera dels
pacients. Quines eren les seves pors, les seves alegries? Com ho van fer front? Què van
aprendre? A quines promeses es van aferrar?

3. Què pots fer com a església o com a classe per ajudar els altres que estan al gresol mentre
esperen el moment de Déu per a alguna cosa?

4. Quin és el paper de l'oració en el desenvolupament de la paciència? Hi ha altres pels quals
podeu pregar perquè l'Esperit desenvolupi paciència en les seves vides?
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