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LLIÇÓ 12

Morir com una llavor

TARDA DE DISSABTE

Llegeix per a la lliçó d'aquesta setmana: Phil. 2:5-9 ; Rom. 12:1 , 2 ; 1 Sam. 2:12-3:18 ; 1
Sam. 13:1-14 ; Zech. 4:1-14 .

Text de memòria: «Us ho asseguro que si un gra de blat no cau a terra i mor, queda sol; però si mor,
dóna molt de gra” ( Joan 12:24, NKJV ) .

La imatge de Jesús d'un gra de blat morint és una analogia fascinant de la nostra submissió a la voluntat de
Déu. Primer, hi ha la caiguda. El nucli que cau de la tija del blat no té control sobre on ni com cau a terra. No
té control sobre el sòl que l'envolta i després pressiona sobre ell.

En segon lloc, hi ha l'espera. Com que el nucli es troba a la terra, no sap què li depara el futur. No pot
"imaginar" com serà la vida en el futur, perquè només és un gra de blat.

En tercer lloc, hi ha la mort. El nucli no es pot convertir en una tija de blat tret que renunciï a la seva
situació segura i còmoda com a nucli. Ha de “morir”; és a dir, ha de renunciar al que sempre ha estat abans
per poder transformar-se d'una llavor a una planta fructífera.

La setmana d'un cop d'ull: si sabem que la voluntat de Déu és la millor per a nosaltres, per què ens
costa tant acceptar-la? Quin exemple de submissió ens ha deixat Crist? Com veus l'analogia del gra de
blat que s'aplica a la teva pròpia vida?

Estudieu la lliçó d'aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte 17 de setembre.

DIUMENGE ↥        

Presentació al servei
Llegiu Filipencs 2:5-9 . Quin missatge important hi ha per a nosaltres en aquests versos?

La cultura contemporània ens insta a tots a exigir i fer valer els nostres drets. I tot això és bo i sovint és
com hauria de ser. Però igual que amb Jesús, la voluntat de Déu pot demanar-nos que renunciem als nostres
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drets lliurement per servir el Pare d'una manera que tingui un impacte etern per al regne de Déu. Aquest
procés d'abandonar-los pot ser difícil i incòmode, creant les condicions d'un gresol.

Mireu com va fer això Jesús ( Fil. 2:5-8 ) . Aquests versos descriuen tres passos que Jesús va fer per
sotmetre's a la voluntat del Pare. I al principi, Pau ens recorda alarmantment: «Tingueu la mateixa mentalitat
que Crist Jesús» ( Fil. 2:5, NVI ) .

Per tal d'estar en condicions de salvar-nos, Jesús va renunciar a la seva igualtat amb el Pare i es va
traslladar a la terra en la forma i les limitacions d'un ésser humà ( Fil. 2:6 , 7 , NVI) .

Jesús no va venir com un ésser humà gran i gloriós, sinó com un servidor d'altres éssers humans ( Fil. 2:7,
NVI ) .

Com a servent humà, Jesús no va viure una vida llarga i pacífica, sinó que es va fer “obedient fins a la
mort”. Però ni tan sols va morir d'una manera noble i gloriosa. No, va ser "obedient fins a la mort, fins i tot la
mort en creu!" ( Fil. 2:8, NVI ) .

En quins àmbits de la vida és aquest exemple de Jesús un model per a nosaltres? Si els drets i la
igualtat són bons i s'han de protegir, com explicaries la lògica d'haver-hi de renunciar a
vegades? Ara llegiu Filipenses 2:9 . De quina manera aquest vers ens ajuda a entendre la lògica de
la submissió a la voluntat del Pare?

Pregueu per la saviesa de l'Esperit Sant, preguntant: “Quins drets estic aferrant ara mateix
que realment poden ser una barrera per sotmetre'm a la voluntat de Jesús per servir la meva
família, la meva església i els que m'envolten? Fins a quin punt estic disposat a suportar el
malestar per servir els altres de manera més eficaç?

DILLUNS ↥        

Morir arriba abans de conèixer la voluntat de Déu
Molts cristians busquen sincerament conèixer la voluntat de Déu per a les seves vides. "Si només pogués

conèixer la voluntat de Déu per a la meva vida, ho sacrificaria tot per Ell". Però fins i tot després de prometre
això a Déu, encara podem estar confosos sobre quina és la seva voluntat. La raó d'aquesta confusió es pot
trobar a Romans 12:1 , 2 . Pau està descrivint com podem conèixer la voluntat de Déu, i fa un punt
important: si vols saber quina és la voluntat de Déu, primer has de sacrificar-te!

Llegiu Romans 12:1 , 2 . Pau escriu que podrem “provar i aprovar quina és la voluntat de Déu” ( Rom. 12:2,
NVI ) quan:

1. Tenim una veritable comprensió de la "misericòrdia de Déu" per a nosaltres ( Rom. 12:1, NVI ) .
2. Ens oferim a Déu com a sacrificis vius ( Rom. 12:1 ) .
3. La nostra ment es renova ( Rom. 12:2 ) .

Només la ment renovada és la que realment pot entendre la voluntat de Déu. Però aquesta renovació depèn
primer de la nostra mort a nosaltres mateixos. No n'hi havia prou que Crist simplement sofrís per nosaltres:
havia de morir.

Demaneu a l'Esperit Sant que us mostri qualsevol àrea en què no esteu completament "mort". A
quines coses l'Esperit Sant necessita que abandonis per convertir-te en un "sacrifici vivent" per a
Déu?

Quan les àrees de les nostres vides no estan completament mortes per a nosaltres mateixos, Déu permet
que els gresols els cridin l'atenció. No obstant això, el nostre sofriment no només ens ajuda a enfrontar-nos al
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nostre pecat, sinó que també ens dóna una visió de com Jesús s'ha lliurat per nosaltres. Elisabeth Elliot
escriu: “La rendició de l'anhel més profund del nostre cor és potser tan a prop com arribem a la comprensió
de la creu... la nostra pròpia experiència de la crucifixió, encara que incommensurablement menor que la del
nostre Salvador, no obstant això, ens ofereix l'oportunitat de començar a conèixer-lo en la comunió dels seus
sofriments. En totes les formes del nostre propi sofriment, Ell ens crida a aquesta comunió". — Quest for
Love (Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell, 1996), pàg. 182.

Llegiu i pregueu sobre Romans 12:1 , 2 . Penseu en les coses que heu de renunciar per
convertir-vos en un sacrifici. Com t'ajuda això a entendre els sofriments que Jesús va afrontar
per tu a la creu? Com us pot ajudar aquest coneixement a entrar en comunió amb Jesús i els
seus sofriments?

DIMARTS ↥        

Voluntat d'escoltar
“El Senyor va venir i es va quedar allà, cridant com les altres vegades: ‘Samuel! Samuel!' Llavors

Samuel va dir: "Parla, perquè el teu servent t'escolta" ( 1 Sam. 3:10, NVI ) .

Alguna vegada has sentit aquella veu petita i tranquil·la de l'Esperit Sant però no l'has fet cas? En
conseqüència, tot va anar malament, i més tard et vas pensar: Oh, no, per què no vaig escoltar?

Primer Samuel descriu la història d'un vell i dos fills dolents que no van escoltar el Senyor i un nen que ho va
fer. Encara que hi havia forts avisos de Déu, aquells que havien de canviar de rumb no ho van fer.

Llegiu la seva història a 1 Samuel 2:12-3:18 . Quin contrast es fa evident aquí entre els que
escolten Déu i els que no?

Els fills d'Elí tenien altres coses al cap que les coses de Déu. I fins i tot quan Elí, després d'escoltar el que
Déu volia, va parlar amb els seus fills, semblava que no fes res més. I els seus fills, òbviament, no estaven
preparats per sotmetre els detalls de les seves vides a la voluntat de Déu. Quin contrast amb el jove Samuel!

El predicador Charles Stanley descriu com d'essencial és cultivar l'obertura a la veu de Déu en el que ell
anomena "canviar a la neutralitat". Diu: “L'Esperit Sant... no parla per transmetre informació. Parla per
obtenir una resposta. I sap quan la nostra agenda té una part tan gran de la nostra atenció que és una pèrdua
de temps suggerir qualsevol cosa en contra. Quan aquest és el cas, sovint calla. Ell espera que ens tornem
prou neutrals per escoltar i, finalment, obeir". — The Wonderful Spirit-Filled Life , (Nashville, TN: Thomas
Nelson Publishers, 1992), pàg. 179, 180.

Què creus que vol dir Stanley per convertir-se en "prou neutral"? Quan penses en la teva
obertura a Déu, quines coses sovint t'impeden ser "prou neutral com per escoltar i, finalment,
obeir"? Què has de fer a la teva vida per cultivar l'obertura a la veu de Déu i la determinació
per ser obedient a la seva direcció?

DIMECRES ↥        

Autoconfiança
Quan Eva va pecar al jardí de l'Edèn, no va ser simplement perquè dubtés de la paraula de Déu. Al cor del

problema era la seva creença que tenia prou saviesa per decidir per ella mateixa què era bo i correcte. Ella
confiava en el seu propi judici. Quan confiem en el nostre propi judici en lloc de confiar en la Paraula de
Déu, ens obrim a tot tipus de problemes.
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La història de Saül descriu els passos cap a l'autosuficiència i la tragèdia que segueix tan
ràpidament. Samuel va ungir Saül com a rei de Déu ( 1 Sam. 10:1 ) . Llavors va donar instruccions
específiques a Saül ( 1 Sam. 10:8 ) , però Saül va desobeir.

Llegiu la següent part de la història a 1 Samuel 13:1-14 . Què va fer Saül que va portar a la seva
pròpia caiguda?

Hi ha tres passos que van portar a Saül pel camí de l'autosuficiència tan aviat després d'haver estat nomenat
rei. El problema és que cap dels passos era tan dolent per si mateix. No obstant això, contenien les llavors de
la tragèdia perquè cadascun es va prendre independentment de Déu. Observeu l'ordre en què es va produir la
caiguda de Saül.

1. Saül va dir: "Vaig veure" (NIV): la dispersió de les seves tropes i l'absència de Samuel ( 1 Sam.
13:11 ) . Saül estava sota pressió i va avaluar amb els seus propis ulls què estava passant.

2. Saül va passar de "Vaig veure" a "Vaig dir": que els filisteus els conquistarien ( 1 Sam. 13:12, NKJV ) . El
que va veure amb els seus propis ulls va donar forma al que va dir, o va suposar, sobre la situació.

3. Saül va passar de "vaig dir" a "he sentit": obligat a oferir sacrifici ( 1 Sam. 13:12, NKJV ) . El que Saül
pensava ara va donar forma als seus sentiments.

Tots hem fet això: confiem en la nostra pròpia visió humana, que ens porta a confiar en el nostre propi
pensament humà, que ens porta a confiar en els nostres propis sentiments humans. I després actuem sobre
aquests sentiments.

Per què creus que va ser tan fàcil per a Saül seguir el seu propi judici, tot i que encara tenia les
instruccions clares de Déu a les seves orelles? Si sabem que som tan fràgils i tenim un
coneixement tan imperfecte, per què encara intentem confiar en nosaltres mateixos? Què
podem fer per aprendre a confiar més en els manaments del Senyor que en nosaltres
mateixos?

DIJOUS ↥        

Suplents
Com vam veure ahir, la submissió a la voluntat de Déu es pot veure minada quan confiem en la nostra pròpia

força. També és possible confiar en altres substituts de Déu. Quan algunes persones se senten deprimides,
van a comprar alguna cosa per fer-los feliços. Quan alguns se senten inadequats, persegueixen la fama. Quan
els altres tenen dificultats amb el seu cònjuge, busquen algú més que els doni intimitat i il·lusió.

Moltes de les coses que fem servir poden alleujar la pressió, però no necessàriament solucionen el problema
ni ens ensenyen a gestionar millor la situació la propera vegada. Només l'ajuda sobrenatural de Déu pot fer-
ho. El problema és que moltes vegades depenem de substituts de Déu més que de Déu mateix.

Aquí hi ha tres substituts que podem utilitzar en lloc de Déu:

1. Utilitzar la lògica humana o l'experiència passada quan necessitem una nova revelació divina.
2. Bloquejar els problemes de la nostra ment quan necessitem solucions divines.
3. Escapar de la realitat i evitar Déu quan necessitem la comunió amb Déu per poder diví.

Zacaries ens ajuda a centrar-nos en allò que realment importa quan estem temptats d'utilitzar
substituts. Després de molts anys fora, els exiliats finalment havien tornat de Babilònia i de seguida van
començar a reconstruir el temple. Però hi ha una quantitat increïble d'oposició a això (es poden trobar alguns
antecedents a Esdras 4-6). Així que Zacaries va venir amb aquest missatge d'encoratjament a Zorobabel, que
dirigia l'obra.
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Llegeix aquest missatge a Zacaries 4. Què vol dir Déu a Zacaries 4:6 ? Com es podria veure
afectada per l'Esperit Sant la finalització d'un projecte d'edificació? Què ens ensenya això sobre
la relació entre l'Esperit Sant i les coses pràctiques que fem?

Déu no va impedir l'oposició al temple ni va estalviar a Zorobabel l'estrès d'enfrontar-s'hi. I Déu no sempre
ens protegirà de l'oposició. Però quan arriba l'oposició, Déu pot utilitzar-lo com a gresol per ensenyar-nos a
dependre d'ell.

Quan arriba l'estrès, quina és la teva primera reacció? Menjar? Televisió? Pregària? Submissió
a Déu? Què et diu la teva resposta sobre tu mateix i sobre les coses que has d'aprendre o
canviar?

DIVENDRES ↥        

Pensament addicional : llegiu Ellen G. White, “Eli and His Sons”, pàgs. 575-580, i “The Presumption of
Saul”, pàg. 616-626, a Patriarchs and Prophets .

La submissió a la voluntat de Déu arriba quan morim als nostres propis desitjos i ambicions. Això obre el
camí per a un veritable servei als altres. No podem viure per Déu sense convertir-nos en un sacrifici i viure en
contínua obertura a la veu de Déu. Perquè realment sotmetem la nostra voluntat a la voluntat del nostre
Pare, hem de reconèixer els perills de confiar en nosaltres mateixos i en substituts de la Paraula i el poder de
Déu. Com que la submissió a la voluntat de Déu és el cor d'una vida semblant a Crist, Déu pot permetre que
els gresols ens ensenyin a dependre d'ell.

“La negligència d'Elí es posa clarament davant de tots els pares i mares del país. Com a resultat del seu
afecte no santificat o de la seva falta de voluntat per fer un deure desagradable, va collir una collita
d'iniquitat en els seus fills perversos. Tant el pare que va permetre la maldat com els fills que la van practicar
eren culpables davant Déu, i Ell no acceptaria cap sacrifici ni ofrena per la seva transgressió". — Ellen G.
White, Orientació infantil, pàg. 276 .

Preguntes de discussió:

1. Com a classe, parleu de la increïble condescendència del Fill de Déu en venir a la terra com
a ésser humà per morir pels nostres pecats. Què ens diu a cadascun de nosaltres sobre el
que significa el sacrifici de si mateix i la abnegació pel bé dels altres? Tot i que certament
no podem fer res com el que va fer Jesús, el principi hi és i hauria d'estar sempre davant
nostre. De quina manera podem, en els nostres propis àmbits, emular el tipus de
submissió i abnegació que Jesús ens va mostrar a la creu?

2. Per a moltes persones, sotmetre's a Déu sense saber què passarà després pot ser una cosa
aterridora. Com aconsellaríeu a les persones que confien en elles mateixes més que en
Déu? Què diríeu per ajudar a eliminar les seves pors de no conèixer —o de poder controlar
— el futur?

3. Com a classe, passeu una estona pregant per les persones que coneixeu que tenen
dificultats per sotmetre's a la voluntat de Déu, perquè vegin que confiar en la voluntat de
Déu és l'únic camí cap a una pau duradora. Al mateix temps, quines coses pràctiques pots
fer perquè aquestes persones els ajudin a veure que es poden lliurar a Déu i que el seu
camí és el millor? En altres paraules, com et pot utilitzar Déu per ajudar els altres a
conèixer el seu amor i la seva voluntat de proveir?
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