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LLIÇÓ 4

Ofrenes   per Jesús

TARDA DE DISSABTE

Llegiu per a l'estudi d'aquesta setmana: 2 Cor. 9:6 , 7 ; Deut. 16:17 ; Ps. 116:12-18 ; 1
Cron. 16:29 ; Marc 12:41-44 ; Marc 14:3-9 .

Text de memòria: «Què pagaré al Senyor per tots els seus beneficis envers mi? Prendré la
copa de salvació i invocaré el nom del Senyor. Ara compliré els meus vots al Senyor en
presència de tot el seu poble” ( Salm 116:12-14, NKJV ) .

A més del delme, hi ha ofrenes, que provenen del 90 per cent que queda en la nostra possessió
després que el nostre delme sigui retornat a Déu. Aquí és on comença la generositat. El poble de
Déu va oferir diferents tipus d'ofrenes, com les ofrenes pel pecat, donades en resposta a la gràcia
de Déu, o les ofrenes d'agraïment, donades per reconèixer la protecció de Déu i les benediccions
de salut, prosperitat i poder de manteniment. També hi havia ofrenes per als pobres i ofrenes per
construir i mantenir la casa de culte.

Quan considerem la magnitud dels dons de Déu per a nosaltres, llavors comencem a veure la
nostra donació com més que només pavimentar l'aparcament o comprar túnics de cor. Portem els
nostres regals en resposta al que Déu ha fet per nosaltres, especialment en el sacrifici de
Jesús. "L'estimem perquè ell ens va estimar primer" ( 1 Joan 4:19, NKJV ) . L'església, doncs, ja
sigui local, de conferències o d'arreu del món, utilitza els nostres dons per avançar en la causa de
Déu. Aquesta setmana revisarem el que diu la Bíblia sobre les ofrenes com a part de la nostra
gestió dels negocis de Déu a la terra.

Estudieu la lliçó d'aquesta setmana per preparar-vos per al dissabte 28 de gener.

DIUMENGE ↥        

Motivació per donar
Estimem Déu perquè primer ens va estimar. La nostra donació és una resposta al seu increïble

regal per a nosaltres, Jesús. De fet, se'ns diu: «El Senyor no necessita les nostres ofrenes. No
podem enriquir-lo amb els nostres dons. Diu el salmista: "Totes les coses vénen de tu, i de les
teves t'hem donat". No obstant això, Déu ens permet mostrar el nostre agraïment per les seves
misericòrdies mitjançant esforços abnegats per estendre el mateix als altres. Aquesta és l'única
manera en què ens és possible manifestar la nostra gratitud i amor a Déu. No n'ha proporcionat
cap altre". — Ellen G. White, Counsels on Stewardship , pàg. 18 .

Quan entreguem els "nostres" diners a Jesús, en realitat reforça el nostre amor per Ell i pels
altres. Per tant, els diners poden ser un autèntic poder per al bé. Jesús va passar més temps
parlant de diners i riquesa que de qualsevol altre tema. Un vers de cada sis a Mateu, Marc i Lluc
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parla dels diners. La bona notícia de l'evangeli és que Déu ens pot alliberar del mal ús i l'amor
dels diners.

Llegeix Mateu 6:31-34 i Deuteronomi 28:1-14 . Què promet Déu que farà per nosaltres
si l'obeïm? És egoisme per part nostra reclamar les promeses de Déu?

Les nostres ofrenes són una prova de la nostra voluntat de sacrificar-nos per Déu. Poden ser una
experiència profundament espiritual, una expressió del fet que les nostres vides estan totalment
lliurades a Déu com el nostre Senyor. Per a nosaltres, com diu un modisme anglès, és "posar els
nostres diners allà on hi ha la nostra boca". Pots dir que estimes Déu, però les ofertes generoses
ajuden a revelar (i fins i tot enfortir) aquest amor.

Una ofrena ve d'un cor que confia en un Déu personal que constantment abasta les nostres
necessitats com ell veu millor. Les nostres ofrenes es basen en la convicció que hem trobat la
seguretat de la salvació en Crist. No són un apaivagament ni una recerca de l'acceptació de
Déu. Més aviat, les nostres ofrenes provenen d'un cor que ha acceptat Crist per fe com l'únic i
suficient mitjà de gràcia i redempció.

Llegiu 2 Corintis 9:6 , 7 . Què ens diu el Senyor aquí? Què vol dir donar com un
"propòsits en el seu cor" (NKJV)? Com aprenem a donar amb alegria?

DILLUNS ↥        

Quina porció per a les ofertes?
Llegeix Deuteronomi 16:17 . Quin criteri dona Déu com a base per a la quantitat de les
nostres ofrenes?

Les nostres ofrenes són un reconeixement i expressió de la nostra gratitud a Déu pels seus
abundants dons de vida, redempció, sosteniment i constants benediccions de molts tipus. Així,
com hem assenyalat al passatge anterior, la quantitat de les nostres ofertes es basa en el que hem
estat beneïts. “A tot aquell a qui se li ha donat molt, se li demanarà molt” ( Lluc 12:48, NKJV ) .

Llegiu el Salm 116:12-14 . Com se suposa que hem de respondre a la pregunta
plantejada al vers 12? Com encaixen els diners amb la resposta?

Com podríem pagar a Déu totes les benediccions que ens ha donat? La resposta senzilla és que
mai podríem. Sembla que el millor que podem fer és ser generosos amb la causa de Déu i en
ajudar els nostres semblants. Quan Jesús va enviar els seus deixebles a un viatge missioner, els va
dir: "De franc heu rebut, doneu gratuïtament" ( Mt. 10:8, NKJV ) . Les nostres ofertes
contribueixen al desenvolupament d'un caràcter de Crist. D'aquesta manera passem de l'egoisme a
l'amor; hem de preocupar-nos pels altres i per la causa de Déu com ho va ser Crist.

Recordem sempre que «Déu va estimar tant..., que va donar» (vegeu Joan 3:16, NKJV ) . En
canvi, tan segur com el dia segueix a la nit, com més acaparem per nosaltres mateixos, més
egoistes ens tornarem al nostre cor i més miserables ens sentirem també.
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Portar una ofrena al Senyor és un deure cristià amb implicacions espirituals i morals. Descuidar-
ho és fer-nos un dany espiritual a nosaltres mateixos, potser més del que ens adonem. A més,
depèn de nosaltres determinar quina quantitat donem i quina entitat rep els nostres regals.

Què diuen les vostres ofrenes i la vostra actitud respecte a donar-les sobre la vostra
relació amb Déu?

DIMARTS ↥        

Ofrenes i adoració
La Bíblia no ens dóna una ordre de servei per al culte. Però sembla que almenys quatre coses

estan presents en els serveis de culte. Al Nou Testament, aquesta llista inclou estudi/predicació,
pregària, música i delmes i ofrenes.

Tres vegades a l'any els homes (i les famílies) d'Israel s'havien de presentar davant del Senyor a
Jerusalem. I "no es presentaran davant el Senyor amb les mans buides" ( Deut. 16:16, NKJV ) . En
altres paraules, part de l'experiència d'adoració va ser la devolució del delme i el lliurament
d'ofrenes. Va ser a la Pasqua, a la Pentecosta i a la Festa dels Tabernacles que els fills de Déu van
portar els seus delmes i ofrenes. És difícil imaginar que algú vingui a aquestes festes amb les
mans buides.

En altres paraules, per a l'antic Israel el lliurament dels seus delmes i ofrenes era una part
central de la seva experiència d'adoració. L'adoració, l'adoració veritable, no és només expressar
amb paraules i cançons i oracions el nostre agraïment i gratitud a Déu, sinó també expressar
aquest agraïment i gratitud a Déu amb la porta de les nostres ofrenes a la casa del Senyor. El van
portar al temple; el portem a l'església el dissabte (almenys com una manera de retornar els
nostres delmes i ofrenes), un acte de culte.

Llegeix 1 Cròniques 16:29 ; Salm 96:8 , 9 ; i Salm 116:16-18 . Com apliquem els
principis aquí expressats a la nostra pròpia experiència d'adoració?

Com a fills de Déu, que tenen la responsabilitat de gestionar el seu negoci a la terra, és un
privilegi, una oportunitat i una responsabilitat portar les nostres ofrenes. Si el Senyor ens ha
donat fills per criar per a Ell, hauríem de compartir amb ells l'alegria de portar delmes i ofrenes a
l'escola sabàtica i als serveis de l'església. En alguns llocs, la gent torna els seus delmes en línia o
per altres mitjans. Com sigui que ho fem, la devolució dels delmes i les ofrenes és una part de la
nostra experiència d'adoració amb Déu.

Quina ha estat la teva pròpia experiència amb el paper de tornar el delme i les
ofrenes com a part del culte? Com afecta la pràctica la teva relació amb Déu?

DIMECRES ↥        

Déu pren nota de les nostres ofrenes
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Llegiu Marc 12:41-44 . Tant si som rics com si no, quin missatge podem treure
d'aquesta història? Quin és el principi que això ens ensenya, i com podem aplicar-lo a la
nostra pròpia experiència d'adoració?

Jesús i els seus deixebles estaven al pati del temple on es trobaven els cofres del tresor, i
observava els que portaven els seus regals. Estava prou a prop per veure que una vídua havia
donat dues monedes de coure. Ella havia posat tot el que tenia. "Però Jesús va entendre el seu
motiu. Ella creia que el servei del temple era un nomenament de Déu, i estava ansiós per fer tot
el possible per mantenir-lo. Va fer el que va poder, i el seu acte va ser ser un monument a la seva
memòria durant tots els temps i la seva alegria en l'eternitat. El seu cor anava amb el seu
regal; el seu valor s'estimava, no pel valor de la moneda, sinó per l'amor a Déu i l'interès per la
seva obra que havia motivat l'acte". — Ellen G. White, Counsels on Stewardship, pàg. 175 .

Un altre punt molt significatiu és que aquest és l'únic do que Jesús ha recomanat mai: un regal a
una església que estava a punt de rebutjar-lo, una església que es va desviar molt de la seva
vocació i missió.

Llegiu Fets 10:1-4 . Per què un centurió romà va rebre la visita d'un àngel
celestial? Quines dues de les seves accions es van observar al cel?

Pel que sembla, no només s'escolten les nostres oracions al cel, sinó que també s'observa el
motiu dels nostres dons. El passatge assenyala que Corneli va ser un donant generós. "Perquè on
és el teu tresor, allà també hi serà el teu cor" ( Mt. 6:21 ) . El cor de Corneli va seguir els seus
dons. Estava preparat per aprendre més sobre Jesús. L'oració i l'almoina estan estretament
lligades i demostren el nostre amor a Déu i als nostres semblants, els dos grans principis de la llei
de Déu: “Estimaràs el Senyor, el teu Déu, amb tot el teu cor, amb tota l'ànima, amb totes les
teves forces i amb tota la teva ment" i "el teu proïsme com tu mateix"" ( Lluc 10:27, NKJV ) . El
primer es revela en la pregària, el segon en l'almoina.

DIJOUS ↥        

Projectes especials: Big Jar Giving
La investigació ha demostrat que només al voltant del 9 per cent dels actius de les persones són

líquids i es podrien aportar com a oferta en qualsevol moment. L'efectiu, els xecs, els estalvis, els
fons del mercat monetari, etc., generalment es consideren actius líquids, almenys per a aquells
que posseeixen coses com aquesta. La majoria dels nostres actius, al voltant del 91 per cent,
estan "invertits" en béns arrels, com ara les nostres cases, el nostre bestiar (si som rurals) o altres
articles no líquids.

Les diferències en els percentatges d'actius líquids i no líquids es poden il·lustrar posant 1.000
cèntims en dos pots de vidre diferents, amb 10 cèntims que representen cada punt
percentual. Així, tindríeu 90 cèntims en un pot petit que representa el 9 per cent dels actius
líquids i 910 cèntims en un pot gran de mida de quart que representa el 91 per cent dels actius no
líquids.
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La majoria de la gent ofereix les seves ofertes o contribucions des del pot petit, dels seus actius
líquids. Això és el que tenen al seu compte corrent o butxaca. Però quan algú s'emociona
realment amb alguna cosa, dóna del pot gran. La Bíblia explica moltes històries d'aquest tipus.

Llegiu Marc 14:3-9 i Joan 12:2-8 . Quins eren els personatges principals de la festa de
Simon? Quin valor tenia el regal de Maria? Per què va ungir Jesús en aquest moment?

El regal de Maria valia 300 denaris, el sou d'un any sencer. Era, molt probablement, un regal
"gran pot". Després d'aquest incident, Judes va trair Jesús per una mica més d'un terç d'aquesta
quantitat: un regal de "gerro", 30 peces de plata ( Mt. 26:15 ) . Es necessita amor i compromís
reals per fer regals grans, a partir de les nostres inversions. Però quan ens posem cobdiciosos,
com Judes, podem vendre la nostra ànima gairebé per res.

L'obra i les activitats de Bernabé s'esmenten 28 vegades al Nou Testament. El coneixem
principalment com a company de l'apòstol Pau i com a gran missioner. Però el fonament de tot
això s'estableix en el primer passatge on s'esmenta. A Fets 4:36 , 37 , llegim que va donar,
realment, una ofrena de "gerro gran". Quin exemple poderós de les paraules de Crist: “Perquè on
és el teu tresor, allà també hi serà el teu cor” ( Mat. 6:21, NKJV ) .

Per què és tan important donar sacrifici per als donants com per als receptors?

DIVENDRES ↥        

Pensament addicional:El llibre de records celestial també assenyala la fidelitat financera
dels membres de la família de Déu. “L'àngel de registre fa un registre fidel de cada ofrena
dedicada a Déu i posada al tresor, i també del resultat final dels mitjans així atorgats. L'ull de Déu
té constància de tots els diners dedicats a la seva causa, i de la voluntat o la reticència del
donant. També es descriu el motiu de donar. Aquells consagrats i abnegats que retornen a Déu les
coses que són seves, tal com Ell els exigeix, seran recompensats segons les seves obres. Encara
que els mitjans així consagrats s'apliquin malament, de manera que no aconsegueixi l'objectiu que
el donant tenia en vista, —la glòria de Déu i la salvació de les ànimes, — els que van fer el
sacrifici amb sinceritat d'ànima, amb un sol ull. a la glòria de Déu, no perdran la seva
recompensa". — Ellen G. White,Testimonis per a l'Església, vol. 2, pàg. 518 .

"Déu vol que la gent pregui i planifiqui l'avenç de la seva obra. Però, com Corneli, hem d'unir la
pregària amb el donar. Les nostres oracions i les nostres almoines han de pujar davant Déu com a
record. La fe sense obres és morta; i sense una fe viva és impossible agradar a Déu. Mentre
preguem, hem de donar tot el que puguem, tant del nostre treball com dels nostres mitjans, per
al compliment de les nostres oracions. Si actuem amb la nostra fe, Déu no ens oblidarà. Ell marca
cada acte d'amor i abnegació. Ell obrirà camins per demostrar la nostra fe amb les nostres
obres”. — Ellen G. White, Atlantic Union Gleaner, 17 de juny de 1903 .

Preguntes de discussió:

1. Com van junts pregar i donar? És a dir, com et pot ajudar l'oració a saber què
donar, quan i quant donar?
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Eichiro

2. Una coneguda revista als Estats Units parlava de joves professionals de Wall
Street que guanyaven tants diners i tanmateix tan miserables, tan buits, tan
plens d'angoixa i preocupació. Un d'ells, un gestor de cartera, va dir: "Què
importa després de morir si hagués guanyat un 1% addicional a la meva
cartera?" Quines lliçons podem treure d'aquesta història sobre com donar, fins i
tot el sacrifici, pot ser tan beneficiós espiritualment per al donant, ja que ens
ajuda a alliberar-nos de l'"engany de les riqueses" ( Mt. 13:22 ) ?

3. A la cita anterior d'Ellen G. White, observeu la part sobre els fons que s'han
"aplicat incorrectament". Per què és important que els que donem tinguem en
compte el seu punt?

DINS DE LA HISTÒRIA~  ↥        

Regal d'artista aspirant
A càrrec de Sachiko Obara

El meu fill de 14 anys, Eichiro, tenia un pla especial per a les seves vacances d'estiu al Japó. Li
encantava dibuixar i va decidir estalviar diners per comprar una tauleta professional i un
programari que pogués utilitzar per crear el seu art.

Eichiro va fer una acurada investigació preliminar en línia per esbrinar quina tauleta seria la
millor per a ell, i fins i tot va anar a la botiga amb el seu pare per veure-la en persona. Al mateix
temps, buscava amb impaciència maneres de guanyar diners, fins i tot em demanava que li
pagués per fer tasques senzilles de la llar.

Després d'un temps, va estalviar 55.000 iens japonesos (500 dòlars EUA) i va demanar la tauleta
en línia. "Aviat arribarà!" em va dir emocionat. Cada tres hores es posava en línia per comprovar
l'estat del lliurament.

Uns dies després, va arribar el paquet. L'Eichiro la va obrir amb cura, va comprovar les funcions
de la tauleta i va començar a pintar. Durant els tres dies següents, va ser com un artista
professional amagat en un estudi. Llavors va sortir de la seva habitació i va fer un anunci
sorprenent. "Estic pensant a regalar la tauleta", va dir. Havia vist un vídeo, produït per l'Església
Adventista del Setè dia al Japó, sobre un projecte per crear una versió en còmic de The Great
Controversy d'Ellen G. White. Al vídeo, havia vist un jove artista adventista que començava a
treballar en el projecte amb una tauleta antiga.

"Si pogués fer-la servir la meva tauleta, crec que l'ajudaria a fer més feina", va dir Eichiro. "Estic
preguntant a Déu si aquesta és la seva voluntat".

Davant la seva insistència, vaig contactar amb el responsable del projecte i em vaig posar en
contacte amb el jove artista. Va resultar que necessitava una tauleta com la d'Eichiro. Però quan
va saber que l'Eichiro havia treballat tant per aconseguir-ho, va dubtar. Aleshores, li vaig dir que
Eichiro havia pres la decisió amb molta pregària. "Acceptaré la tauleta amb gratitud", va dir.

Crec que l'Esperit Sant va tocar el cor del meu fill d'una manera poderosa. Abans de comprar la
tauleta, els seus únics pensaments eren sobre com guanyar més diners. Però a mesura que
l'Esperit Sant treballava, el seu enfocament va canviar d'un mateix a Déu i a la seva obra de
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missió. Estic molt content que el meu fill hagi escoltat la crida de Déu i hagi pogut contribuir a la
seva obra. Busquem tots obeir Déu amb la mateixa honestedat quan Ell ens crida a complir la
missió de proclamar la propera vinguda de Jesús al món.


