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INTRODUCCIÓ

L’ESPERIT SANT 
I L’ESPIRITUALITAT

Molts de nosaltres hem escoltat les paraules “Et batego en el nom del Pare i del Fill i de
l'Esperit Sant”. I si hem rebut el baptisme, de ben segur que les hem escoltat ust abans que
el ministre ens submergís dins l'aigua (veure Mateu 28:19)

Bategats “en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant”. Sí, l'Esperit Sant és anomenat
aquí mateix, juntament amb el Pare i el Fill.

I no ens ha d'estranyar. La creença fonamental número cinc de l'Església Adventista del
Setè Dia, “L'Esperit Sant”, diu: “Déu l'Esperit Etern va estar actiu amb el Pare i el Fill a la
creació, l'encarnació i la redempció. Va inspirar als autors de les Escriptures, va infondre
poder a la vida de Crist. Atreu i convenç als éssers humans, i als qui responen, els renova i
transforma a la imatge de Déu. Enviat pel Pare i  el Fill  està sempre amb els seus fills,
distribueix dons espirituals a l'església, la capacita per donar testimoni en favor de Crist, i en
harmonia amb les Escriptures la condueix a tota veritat”*.

Però  quan llegim la  Bíblia,  especialment  l'Antic  Testament,  veiem l'activitat  i  l'obra
directa  de  Déu el  Pare.  Les  seves  accions  es  trobem per  tot  arreu.  Al  Nou  Testament,
principalment als evangelis, llegim una vegada rere l'altra sobre l'obra i l'activitat de Jesús,
el Fill. Jesús (la seva vida, mort i ministeri al cel) domina el Nou Testament.

En contrast amb l'activitat tant del Pare com la del Fill, l'obra de l'Esperit Sant no està
plasmada tant obertament en cap dels dos Testaments.

Però hi ha una raó per aquest contrast: l'Esperit Sant no busca ser el centre d'atenció. El
seu paper es troba, més aviat, rere les bambolines. El Pare i el Fill són revelats de manera
més directa en la Paraula. I això és deu a que l'Esperit Sant està allà per assenyalar-nos, no
vers a ell mateix, sinó vers Jesús i allò que ell ha fet per a nosaltres.

A l'estudiar l'obra de l'Esperit,  veurem com de central  és per a la  nostra experiència
cristiana. L'Esperit Sant, sent Déu ell mateix, coneix a la Deïtat com cap persona pot fer-ho,
de manera que pot revelar-nos a Déu d'una manera confiable i fidedigna. L'Esperit Sant va
inspirar, primerament, als escriptors de la Bíblia, i avui ens guia en el nostre estudi del que
ell  va  inspirar  per  a  que  aquests  escriptors  comuniquessin.  L'Esperit  Sant  ens  dóna  la
seguretat  de  la  nostra  salvació  per  mitjà  de  Jesucrist  (Romans  8:16),  i  ens  presenta

* Aquesta traducció catalana no és autoritzada per l'Església Adventista del Setè Dia. El text en
espanyol  és:  “Dios  el  Espíritu  Eterno  estuvo  activo  con  el  Padre  y  el  Hijo  en  la  creación,  la
encarnación y la redención. Inspiró a los autores de las Escrituras.  Infundió poder a la vida de
Cristo. Atrae y convence a los seres humanos; y a los que responden, renueva y transforma a la
imagen de  Dios.  Enviado  por  el  Padre  y  el  Hijo  está  siempre  con sus  hijos,  distribuye  dones
espirituales a la iglesia, la capacita para dar testimonio en favor de Cristo, y en armonía con las
Escrituras la conduce a toda verdad” (Font: http://adventista.es/creencias/dios/espiritu-santo/ [pàgina
consultada en data 25/12/2016]).

― 7 ―

Recursos Bíblics  ESTUDIA LA BÍBLIA EN CATALÀ! http://www.recursosbiblics.com/



evidències de l'obra de Déu en nosaltres (1 Joan 3:24). L'Esperit Sant també ens neteja de
pecat i ens santifica: “Però n'heu estat netejats; heu estat santificats, heu estat rehabilitats en
el nom del Senyor Jesucrist i en l'Esperit del nostre Déu” (1 Corintis 6:11). L'Esperit genera
en nosaltres un creixement en la gràcia al llarg de tota la vida, produint en nosaltres el fruit
de l'Esperit: “amor, goig, pau, longanimitat, benignitat, bondat, fe, mansuetud, temprança”
(Gàlates, 5:22, 23, SBT).

“L'Esperit anava a ser donat com agent regenerador,  i sense això el sacrifici de Crist
hauria estat inútil. El poder del mal s'havia estat enfortint durant segles, i la submissió dels
homes a  aquest  captiveri  satànic  era  sorprenent.  El  pecat  únicament  podia  ser  resistit  i
vençut per la poderosa intervenció de la tercera Persona de la Deïtat, que vindria no amb
energia modificada, sinó en la plenitud del poder diví. L'Esperit és el que fa eficaç allò que
ha estat realitzat pel Redemptor del món” (DTG 625; èmfasi afegit).

A causa del  seu paper crucial en la  vida dels  creients,  l'estudi d'aquest trimestre ens
ajudarà a comprendre millor l'immens do que tenim en l'Esperit Sant.

Frank M. Hasel, Ph. D., és degà del Departament de Teologia al Seminari Bogenhofen, 
Austria, on també serveix com a director del Centre d'Estudis d'Ellen G. White. 
La seva esposa va morir de càncer l'any 2009; i des de llavors ha après a confiar en la 
bondat de Déu de noves maneres cada dia, i experimenta el consol, la pau i el poder 
transformador de l'Esperit Sant en la seva vida.
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CLAU D’ABREVIATURES

BA La Biblia de las Américas
BCI Bíblia Catalana Interconfessional
BEC Bíblia Evangèlica Catalana, “La Bíblia del 2000”
BM La Bíblia [dels monjos] de Montserrat
CBA Comentario bíblico adventista, 7 volums
CC El camino a Cristo
COES Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática
DTG El Deseado de todas las gentes
Ed La educación
ELC En los lugares celestiales
Ev El evangelismo
FV La fe por la cual vivo
GC La gran controvèrsia* [Edició en català d'El conflicto de los siglos. Safeliz, 2013]
HAp Los hechos de los apóstoles
LLM Loma Linda Messages
MS Mensajes selectos, 3 volums
NEV Nuestra elevada vocación
NVI La Biblia, Nueva Versión Internacional
PP Patriarcas y profetas
PVGM Palabras de vida del gran Maestro
R&H Review and Herald [Revista Adventista, en anglès]
RP Recibiréis poder
RVA La Santa Biblia, versió Reina-Valera Actualizada (1989, Junta Bautista)
RVC La Santa Biblia, versió Reina-Valera (1977, Clie)
RVR La Santa Biblia, versió Reina-Valera (revisió 1960)
SBT La Santa Bíblia, versió de la Societat Bíblica Trinitària#

TI Testimonios para la iglesia, 9 volums
TSA Testimonies to Southern Africa

Les cites bíbliques són reproduïdes, a no ser que es digui el contrari, 
de la Bíblia Evangèlica Catalana, “La Bíblia del 2000”. 
Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya, 2000 (2a ed.).

En la transcripció de les cites bíbliques de l'Antic Testament, s'ha utilitzat “Jehovà” 
en substitució de “el Senyor” i “Jahveh”.

* WHITE, Ellen G. La gran controvèrsia. Colmenar Viejo (Madrid, España): Editorial Safeliz, 2013.
ISBN: 978-84-7208-462-9.

# La Santa Bíblia, editada per la Societat Bíblica Trinitària. http://www.societatbiblicatrinitaria.cat.
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Lliçó 1: Per al 7 de gener de 2017

LA RESTAURACIÓ 

DE TOTES LES COSES

Dissabte 31 de desembre

LLEGEIX PER L’ESTUDI D’AQUESTA SETMANA: 2 Pere 1:19-21; 
1 Corintis 2:9-13; Salm 119:160; Joan 17:17.

PER MEMORITZAR:
“Tota l’Escriptura és inspirada per Déu i és útil per ensenyar, per redargüir, 
per corregir, per instruir en la justícia, a fi que l’home de Déu sigui 
complet, preparat per a tota obra bona” (2 Timoteu 3:16, 17, SBT).

La Bíblia diu el següent, sobre ella mateixa: Tota l'Escriptura és inspirada per Déu i serveix
també per a ensenyar, per a refutar, per a corregir, per a educar en la rectitud, a fi que l'home
de Déu estigui ben disposat i preparat per a qualsevol tasca noble” (2 Timoteu 3:16, 17).
L'Escriptura compleix aquest paper perquè és la Paraula de Déu, revelada a la humanitat
mitjançant l'obra de l'Esperit Sant. A la Bíblia, l'Esperit Sant manifesta quina és la voluntat de
Déu per a nosaltres i ens mostra de quina manera hem de viure una vida que el complagui.

Però l'activitat de l'Esperit Sant no es circumscriu al remot passat, a l'origen de la Bíblia.
Ell està involucrat amb la Paraula de Déu de moltes altres i significatives maneres, fins i tot
a dia d'avui. I potser el més important sigui la nostra lectura de la Paraula i el nostre desig
d'entendre-la correctament. Aquí és on necessitem a l'Esperit Sant. Aquest mateix Esperit
diví  desperta en nosaltres  el  desig de fer  nostra  la  Paraula de  Déu i  d'aplicar  les  seves
ensenyances a la nostra vida. D'aquesta manera, l'Esperit obra amb la Paraula escrita i a
través d'ella, per a transformar-nos en noves criatures en Crist.

Aquesta  setmana,  seguirem  el  rastre  de  l'obra  de  l'Esperit  Sant  en  relació  amb  les
Escriptures.
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Lliçó 1   //   Diumenge 1 de gener

L’ESPERIT SANT I LA REVELACIÓ

De quina manera s'assegura Déu que la seva voluntat sigui transmeses fidelment als caiguts
éssers humans? Ho fa per mitjà de dues activitats importants de l'Esperit Sant, relacionades
entre si: la revelació i la inspiració.

En el procés de revelació, els éssers humans depenem de l'ajut d'Algú extern a nosaltres
mateixos per a que comprenguem coses que, com a éssers creats, no podem conèixer pel
nostre propi compte. És a dir, l'Esperit Sant ens ensenya veritats que hem d'escoltar d'algú
altre (veure, per exemple, Daniel 2:19-23); veritats que, d'una altra manera, mai podríem
arribar a saber per mitjans naturals.

La revelació és un procés on Déu es dóna a conèixer a l'ésser humà, juntament amb la
seva divina voluntat. La idea bàsica associada amb la paraula  revelació és la de  desvelar
(treure el vel), o descobrir; un desvetllament de quelcom que, d'una altra manera, romandria
amagat. Necessitem una revelació com aquesta perquè, com a éssers humans caiguts i finits
–separats de Déu per causa del pecat–, estem molt limitats amb el que podem aprendre pel
nostre compta. Depenem de Déu per conèixer la seva voluntat.  Per tant,  depenem de la
revelació de Déu doncs no som Déu i només tenim un coneixement natural molt limitat d'ell.

Llegeix 2 Pere 1:19 al 21. Què ens diu aquests textos sobre l'origen del missatge bíblic

profètic? I respecte l'origen diví del missatge bíblic sobre l'autoritat de la Bíblia?

Segons l'apòstol Pere, el missatge profètic de l'Antic Testament no és d'origen humà. Els
profetes van ser moguts per l'Esperit Sant de tal manera que el contingut del seu missatge va
provenir de Déu. Aquests homes no van crear el missatge per compte pròpia. Van ser mers
recipients del missatge, no els seus originadors. Pere va emfatitzar de manera intencionada
la inspiració de l'Esperit com font de les profecies: tot i que son escrites per homes, “no hi
ha hagut mai cap profecia que hagi vingut per iniciativa humana” (2 Pere 1:21). I aquest
origen diví és qui dóna a la Bíblia la seva autoritat última sobre la nostra vida.

Déu va utilitzar a éssers humans per a proclamar la seva Paraula al món. De quina manera

podem ser nosaltres utilitzats per l'Esperit Sant per fer, avui, quelcom de similar; no per escriure

les Escriptures, sinó en la proclamació del que ja ha estat escrit?
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Dilluns 2 de gener   //   Lliçó 1

L’ESPERIT SANT I LA INSPIRACIÓ

Inspiració és el mot utilitzat per descriure la influència de Déu mitjançant l'obra de l'Esperit
Sant al transmetre el seu missatge a través d'instruments humans. L'obra de l'Esperit Sant en
el procés d'inspiració és la raó per la qual trobem una unitat fonamental en tota l'Escriptura
en relació amb la veritat. Com a Esperit de la veritat (Joan 14:17; 15:26; 16:13), l'Esperit
Sant ens guiarà a tota la veritat.

Llegeix 2 Pere 1:21; Deuteronomi 18:18; Miquees 3:8; i 1 Corintis 2:9 al 13. Aquests textos, què

ens ensenyen sobre els escriptors bíblics i l'involucrament de Déu en l'origen de la Bíblia?

Ser “portats  per l'Esperit  Sant”  (2 Pere  1:21,  SBT)* és  una afirmació forta  de l'obra  de
l'Esperit Sant en la inspiració. A 1 Corintis 2:9 al 13, l'apòstol Pau atribueix la revelació i la
inspiració  a  l'Esperit  Sant.  A nosaltres  els  apòstols,  diu  Pau,  Déu  va  revelar  les  coses
amagades que cap ull ha vist, i que menciona al versicle 9. Déu las va revelar per mitjà de
l'Esperit (1 Corintis 2:10). Els apòstols han rebut aquest “Esperit que ve de Déu, per tal que
coneguem  els  dons  que  Déu  graciosament  ens  ha  concedit”  (versicle  12).  Després,  al
versicle 13, passa a referir-se a l'obra de la inspiració, on parla “no pas amb doctes paraules
de saviesa humana, sinó amb doctrina de l'Esperit, adaptant paraules espirituals a les coses
espirituals”. Pau no tenia dubtes en quant a la font i l'autoritat del que estava proclamant. 

Tot i que moltes parts de la Bíblia són un resultat de la revelació sobrenatural directa de
Déu,  no tot  a la Bíblia va ser revelat  d'aquesta manera.  A vegades, Déu va utilitzar els
escriptors bíblics i la seva curosa investigació personal de les coses o l'ús dels documents
existents (Josuè 10:13; Lluc 1:1-3), a fi de revelar i comunicar el missatge diví. De manera
que totes les parts de la Bíblia són revelades o inspirades (2 Timoteu 3:16). Aquesta és la raó
per  la  qual  Pau  afirma  que  “tot”  allò  que  va  ser  escrit  va  ho  va  ser  per  al  nostre
ensenyament, a fi que per mitjà de la “consolació de les Escriptures tinguem esperança”
(Romans 15:4, SBT). El Déu que parla i que va crear el llenguatge humà capacita a persones
escollides  per  comunicar  en  paraules  humanes  els  pensaments  inspirats,  d'una  manera
fidedigna i confiable.

“Déu s'ha dignat a comunicar la seva veritat al món per mitjà dels homes, i ell mateix,
per mitjà del seu Esperit Sant, habilità en eLs homes i els permeté que fessin aquesta obra.
Els i9ndicà sobre què havien de parlar o escriure. El tresor fou confiat a gerres de fang, però
no per això deixa de ser del cel” (GC 10 [10])..

* A l'original espanyol: “impulsados por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:21, NVI). (Nota del traductor).
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Lliçó 1   //   Dimarts 3 de gener

L’ESPERIT SANT I LA VERACITAT DE LES ESCRIPTURES

Mentre que la revelació és l'acte sobrenatural per mitjà del qual Déu revela la veritat als
éssers humans escollits, la inspiració és l'activitat de l'Esperit Sant que salvaguarda la veracitat
del que van escriure els autors humans a fi que les seves paraules tinguin la plena aprovació
de Déu. Déu avorreix el fals testimonio (Èxode 20:16) i no pot mentir (Hebreus 6:18); i és
anomenat el Déu de veritat (Salms 31:5; Isaïes 65:16). De manera similar, a l'Esperit Sant se
l'anomena “l'Esperit de la Veritat” (Joan 14:17).

Llegeix Salms 119:160. Què ens ensenya aquest text sobre tot el que Déu ens revela?

Llegeix Joan 17:17. Que ens indica aquí Jesús sobre la Paraula de Déu?

La paraula de Déu és fidedigna i mereix plena acceptació. No és tasca nostra asseure'ns a
jutjar l'Escriptura; més aviat, l'Escriptura té el dret i  l'autoritat per jutjar-nos a nosaltres.
“Certament, la Paraula de Déu és vivent i molt efectiva, és més talant que qualsevol espasa
de dos talls, i penetra fins a on s'ajunten l'ànima i l'esperit, fina a les articulacions i el moll
dels ossos; és capaç de discernir els pensaments i les intencions del cor” (Hebreus 4:12).

Encara que, per descomptat, la Bíblia va ser escrita per gent que vivien en moments,
llocs i cultures específics (no podria haver estat d'una altra manera), no hauríem d'utilitzar
aquest fet per diluir o descartar el missatge de la Bíblia per a nosaltres. Una vegada que
s'obre aquesta porta,  la Bíblia es troba subjecta a la determinació humana del que és la
veritat. El resultat és que moltes persones, fins i tot dient-se creients en la Bíblia, refusen
coses com una creació en sis dies, un diluvi universal, un naixement virginal, la resurrecció
corpòria  de Jesús  i  la  segona vinguda literal;  i  aquestes  són només unes  poques de les
veritats bíbliques que han estat rebutjades per persones fal·libles que es van seure a jutjar les
Escriptures. Cap de nosaltres mai hauria de prendre aquest camí.

Per què és tan crucial que sotmetem el nostre propi judici a la Paraula de Déu, i no a l'inrevés?
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Dimecres 4 de gener   //   Lliçó 1

L’ESPERIT SANT COM A DOCENT

L'Esperit  Sant és  important no només a l'hora de revelar la  Paraula escrita  de Déu,sinó
també al ajudar-nos a entendre-la correctament. Els éssers humans estan limitats en la seva
comprensió de la veritat; per naturalesa, estan alienats de Déu (Efesis 4:18). Per això, el
mateix Esperit que va revelar i inspirar la Paraula de Déu és qui ens habilita per entendre-la.
El problema no és que la Bíblia sigui un llibre obscur, sinó és la nostra actitud tacada de
pecat vers Déu la que ens revela la Bíblia.

L'Esperit Sant és un mestre que desitja guiar-nos a una comprensió més profunda de
l'Escriptura i una apreciació joiosa de la Bíblia. Ell porta la veritat de la Paraula de Déu a la
nostra atenció i ens dóna besllums fresques d'aquestes veritats, a fi que la nostra vida pugui
estar caracteritzada per una fidelitat i una obediència amatents a la voluntat de Déu. Però,
això solament pot succeir si ens apropem a la Bíblia amb un cor humil i disposat a ser
ensenyat.

Llegeix 1 Corintis 2:13 i 14. Què ensenya l'apòstol Pau sobre la nostra necessitat d'interpretar

espiritualment les coses espirituals?

En la nostra comprensió de la Bíblia, depenem de l'esperit Sant. Sense l'Esperit Sant, no es
discerneix  el  sentit  espiritual  de  les  paraules  bíbliques,  sinó  només  el  seu  significat
lingüístic. Més encara, com a éssers humans pecadors, sovint estem en oposició a la veritat de
Déu, no perquè no l'entenguem sinó perquè preferim no seguir-la. Sense l'Esperit Sant, no hi
ha efecte pel missatge de Déu. No hi ha esperança ni confiança, i no hi ha resposta d'amor.
El que l'Esperit porta a la vida està en harmonia amb la veritat ja proclamada a la Bíblia.

“Les moltes opinions contradictòries respecte al que ensenya la Bíblia no sorgeixen de cap

obscuritat del mateix llibre, sinó de la seguera i el prejudici de part dels intèrprets. Els homes

ignoren les senzilles declaracions de la Bíblia per seguir el seu propi raciocini pervertit” (COES 25).

De  quina  manera  el  teu  orgull  ha  estat  una  pedra  de  ensopegada  que  no  t'ha  permès

implementar la veritat de les Escriptures a la teva vida? En quines àrees de la teva vida els teus

propis desitjos t'impedeixen acceptar la veritat de Déu per a tu? Com pots aprendre a entregar

tot a Déu?
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Lliçó 1   //   Dijous 5 de gener

L’ESPERIT SANT I LA PARAULA

L'Esperit Sant, que ha revelat i inspirat el contingut de la Bíblia als éssers humans, no ens
guiarà contràriament a la Paraula de Déu en cap aspecte.

Llegeix  Joan 5:39,  46 i  47;  i  Joan 7:38.  A quina autoritat  es refereix  Jesús en aquests

textos? De quina manera confirma la Bíblia que Jesús és el Messies?

Algunes persones afirmen tenir “revelacions” i instruccions especials de l'Esperit Sant que
són contraries al clar missatge de la Bíblia. Per a ells, l'Esperit Sant ha assolit un nivell
d'autoritat major que la Paraula de Déu. On sigui que la Paraula inspirada i escrita de Déu
sigui anul·lada, i s'evadeix el seu clar missatge, estarem caminant per terreny perillós i no
estarem seguint a l'Esperit de Déu. Únicament la Bíblia és la nostra salvaguarda espiritual.
Només la Bíblia és una norma confiable per a tot assumpte de fe i pràctica.

“Per mitjà de les Escriptures, l'Esperit Sant parla a la ment i grava la veritat al cor. Així
exposa l'error i l'expulsa de l'ànima. Per l'Esperit de veritat, obrant per la Paraula de Déu, és
com Crist subjuga a si mateix als seus escollits” (DTG 624).

Ellen G. White ha deixat molt clar que “l'Esperit no fou donat –ni pot ser mai atorgat– per
invalidar al Bíblia, puix que les Escriptures afirmen explícitament que la Paraula de Déu és
el model pel que tota ensenyança i experiència religiosa han de ser provades” (GC 10 [9]). 

L'Esperit Sant mai és donat en reemplaçament de la Paraula de Déu. Més aviat treballa
en harmonia amb la Bíblia, i a través d'ella, per atreure'ns a Crist i així fer de les Escriptures
l'única norma d'espiritualitat bíblica autentica. Podem estar segurs que, quan apareix algú
fent  afirmacions  que contradiuen la  Paraula  de  Déu,  aquesta  persona no està  parlant  la
veritat. No podem jutjar els cors ni els motius. No obstant, sí que podem jutjar la teologia; i
l'única norma que tenim per fer-ho és la Paraula de Déu.

Quines són algunes de les ensenyances clarament contraries a la Paraula de Déu que certes

persones estan intentant promoure dins l'església? Quina hauria de ser la nostra resposta a: 1)

les persones que promouen aquests errors, i 2) els errors mateixos?
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Divendres 6 de gener   //   Lliçó 1

PER ESTUDIAR I MEDITAR: Llegeix “La nostra única salvaguarda”, a  La gran
controvèrsia, pàgs 357-362 [651-660]*; i “No se turbe nuestro corazón”, a  El Deseado de
todas las gentes, pàgs. 617-635.

Pensa en tota la veritat que coneixem només perquè ens ha estat revelada a la Bíblia. Pensa,
per exemple, en la Creació. Quin contrast entre allò que la Paraula de Déu ensenya respecte
a com vam estar creats i allò que la humanitat afirma al respecte (és a dir, que vam arribar a
existir mitjançant el procés que ara s'anomena “la síntesi neodarwiniana”). Observa com
d'equivocats  estan els  éssers  humans!  Pensa,  a  més,  en la  segona vinguda de Jesús i  la
resurrecció dels morts a la fi del temps. Aquestes són veritats que mai podríem aprendre pel
nostre compte. Ha de ser-nos revelades; i ho són, en la Paraula de Déu, que va ser inspirada
per l'Esperit  Sant.  De fet,  la  veritat  més important de totes,  que Jesucrist  va morir pels
nostres pecats, i que som salvats per fe en ell i les seves obres per nosaltres, és una veritat que
mai hauríem pogut dilucidar pel nostre compte. Ho sabem únicament perquè ens va estat
revelat. Pensa en altres veritats que sabem només perquè ens han estat dites per mitjà de la
Paraula de Déu. El fet que aquestes veritats crucials es trobin únicament a la Bíblia, què ens
hauria de dir respecte de com de central ha de ser la Paraula de Déu en la nostra vida?

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. Per què, respecte de les qüestions espirituals, la Bíblia és una guia més segura que les

impressions subjectives? Quines són les conseqüències quan no acceptem la Bíblia com la
norma segons la qual provem tota ensenyança i inclús les nostres experiències espirituals?

2. Sovint escoltem la paraula “veritat” utilitzada en una varietat de contextos. A classe,
parleu sobre el concepte de “veritat”: el que és vertader o no, i què significa que diguem
que quelcom és “vertader”. Reflexioneu: Què significa que quelcom sigui “vertader”?

3. De quina manera hauria de reaccionar la teva església si algú afirma tenir “nova llum”?
4. Analitza la diferència radical entre el que la Bíblia ensenya sobre la manera com vam ser

creats i el que proposa la saviesa humana. Allò que afirma la saviesa humana, és a dir,
l'última comprensió sobre la Teoria de l'Evolució, és completament contrari al missatge
de la Bíblia. Què ens hauria de dir això sobre per què hem de confiar en la Bíblia sobre
qualsevol altra cosa?

* A l'edició espanyola les referències de les pàgines no són correctes. (Nota del traductor).
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Lliçó 2: Per al 14 de gener de 2017

L’ESPERIT SANT: 

OBRANT RERE LES BAMBOLINES

Dissabte 7 de gener

LLEGEIX PER L’ESTUDI D’AQUESTA SETMANA: Ezequiel 37:5, 9; Gènesi 1:2; 
Job 26:13; Èxode 321:1-5; Joan 16:13, 14; Gàlates 5:16-23.

PER MEMORITZAR:
“Ell em glorificarà, perquè rebrà del que és meu i us ho farà saber” 
(Joan 16:14).

L'Esperit Sant no rep a les Escriptures la mateixa atenció prominent que el Pare i el Fill.
Això  no  obstant,  la  Bíblia  ens  diu  que  l'Esperit  Sant  va  estar  present  en  moments
significatius al llarg de la història sagrada. Al principi, quan Déu va crear el món, l'Esperit
va estar allà, però en un segon pla. Va estar actiu en la inspiració dels profetes de Déu, tenint
d'aquesta  manera  un  paper  clau  en  l'escriptura  de  la  Paraula  de  Déu.  També  va  estar
involucrat en la concepció de Jesucrist al si de Maria.

Però l'Esperit Sant no està al centre del registre bíblic i sabem sorprenent poc sobre ell.
Roman en un segon pla, i això es deu al fet que el seu paper és avançar l'obra d'Algú més en
la Deidat (Jesús, el Fill de Déu) i donar-li glòria al Déu Pare. Tot això per a que els éssers
humans caiguts puguem ser salvs de la mort eterna que, d'altra manera, el pecat portaria
sobre nosaltres.

Pel testimoni de les Escriptures, sabem que l'Esperit Sant accepta, de manera voluntària i
amb goig,  un  paper  de  suport,  ajuda,  sustent  i  equipament  darrera  les  bambolines.  No
importa  si  és  en la Creació,  la  Redempció o la  missió,  l'Esperit  no busca ser el  centre
d'atenció més enllà del paper crucial que juga.

― 18 ―

http://www.recursosbiblics.com/ Recursos Bíblics  ESTUDIA LA BÍBLIA EN CATALÀ!

http://www.recursosbiblics.com/


Lliçó 2   //   Diumenge 8 de gener

EL CARÀCTER MISTERIÓS DE L’ESPERIT SANT

Llegeix Joan 3:3 al 8; i Ezequiel 37:5 i 9. Per què el vent és una il·lustració adequada de

l'obra misteriosa de l'Esperit Sant?

Al comparar les accions de l'Esperit Sant amb el vent, Jesús descriu el caràcter misteriós de
l'Esperit. Els moviments del vent tenen quelcom de misteriós. És difícil predir amb exactitud
d'on ve i a on va el vent. Qui no ha estat sorprès, en un instant, per l'aparició –del no res–
sobtada de vent? Però podem aprendre a familiaritzar-nos una mica amb els seus moviments
i patrons.

D'una manera similar, l'Esperit Sant actua on li plau. Ningú pot controlar-lo. Però podem
saber on està actiu i treballant. Com el vent, l'Esperit Sant és invisible però pot ser molt
poderós.  Nosaltres,  per  descomptat,  podem sentir  la  presència del  vent i,  sovint,  podem
veure el seu efecte, fins i tot quan no podem veure el vent. Des d'un suau ventijol fins a una
arrasadora ventada, el vent pot ser una força molt potent. Quan es descriu l'Esperit Sant com
un vent, la seva activitat és connectada amb la idea de portar vida als morts. Això implica un
poder del més elevat nivell, que només Déu el té.

La manera com això s'aconsegueix segueix sent un misteri. Déu i la seva activitat per
mitjà de l'Esperit Sant són més grans del que podríem arribar a comprendre, de la mateixa
manera que moltes altres coses seculars i sagrades.

Això no significa que no puguem veure allò que l'Esperit Sant aconsegueix, però hem de
reconèixer que, al bregar amb els misteris divins,  la virtut  apropiada és la humilitat.  La
humilitat  aprecia la  grandesa de Déu,  reconeix les  nostres limitacions com a criatures i
accepta la nostra necessitat de revelació divina.

Ellen  G.  White  ho  va  explicar  molt  bé:  “Els  misteris  de  la  Bíblia,  lluny  de  ser  un
argument contra ella, es troben entre les més fortes proves de la seva inspiració divina. Si la
seva descripció de Déu consistís només en allò que nosaltres poguérem comprendre, si la seva
grandesa i la seva majestat pogueren ser abastades per ments finites, la Bíblia no portaria, com
porta, evidències inconfusibles de la divinitat” (Ed 154).

Quines són algunes de les forces invisibles de la naturalesa que poden impactar la nostra vida?

Què  hauria  d'ensenyar-nos  això  sobre  la  realitat  d'influències  invisibles  però  poderoses  al

nostre món?
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Dilluns 9 de gener   //   Lliçó 2

L’ESPERIT SANT EN LA CREACIÓ

La primera obra important de Déu sobre el planeta va ser la seva creació. La Bíblia anomena
clarament a Déu (Gènesi 1:1) i a Jesucrist (Colossencs 1:16, 17) com els creadors del cel i
de la Terra, i de tot allò que, de fet, va ser creat.

Llegeix Gènesi 1:2; Job 26:13 i 33:4; i Salms 33:6 i 104:29, 30. Quin va ser el paper de l'Esperit

Sant en la Creació? De quina manera es relaciona l'Esperit de Déu amb la creació de la vida?

Gènesi 1:2 anomena la presència de l'esperit de Déu en la Creació. Job 26:13 i 33:4, i Salms
104:29, 30 i 33:6 donen suport al rol actiu de l'Esperit Sant en la Creació sobrenatural de la
Terra. Mentre la Bíblia clarament anomena a Déu el Pare i al seu Fill diví, Jesucrist, com
actius en la creació del món (veure Isaïes 64:8; Colossencs 1:16, 17), l'Esperit Sant també va
estar present, encara que d'una manera més subtil.

En el relat de la Creació no apareix com l'actor principal. Més aviat, s'està “movent”
sobre l'abisme i, per mitjà del seu moviment,  està present en la gènesi de la vida sobre
aquesta Terra.  La paraula hebrea per “es movia sobre”* (merahepeth) la superfície de la
Terra, que s'utilitza a Gènesi 1:2#, és la mateixa paraula utilitzada a Deuteronomi 32:11, on
Déu és comparat amb una àguila que plana sobre la seva niuada, damunt dels seus pollets.
L'Esperit Sant està íntimament involucrat en la creació de la vida sobre aquesta Terra i té
cura dels éssers vius acabats de crear com una àguila té cura dels seus petits. El Salm 104:30
suggereix que l'acte de la Creació va ser possible només per mitjà de l'obra de l'Esperit Sant
i que aquest va jugar un actiu paper durant aquest procés.

L'Esperit Sant no només va estar present en la creació d'aquest món; també està actiu en el

procés de la nostra recreació, on se'ns dóna un nou cor i una nova ment. De quina manera es

relacionen aquestes dues activitats? Què ens diu el dissabte respecte aquesta obra de creació i

recreació?

* A BEC, “planar per damunt”. (Nota del traductor).

# A BEC: “La terra era caòtica i desolada, les tenebres cobrien la superfície de l'abisme i l'esperit de
Déu planava per damunt les aigües”; a BST: “I la terra era sense forma i buida, i la tenebra era sobre
la superfície de l'abisme. I l'Esperit de Déu es movia sobre la superfície de les aigües”. (Nota del
traductor).
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Lliçó 2   //   Dimarts 10 de gener

L’ESPERIT DANT I EL SANTUARI

“I em faran un santuari perquè pugui habitar enmig d'ells” (Èxode 25:8).

Després de l'acte de la Creació, el pla de salvació de Déu és de primordial importància en la
Bíblia. En un món caigut, de què serviria la Creació sense un pla de redempció? Com a
pecadors,  necessitem  no  només  un  Creador  sinó  també  un  Redemptor.  Com  d'agraïts
hauríem d'estar pel fet de tenir aquest Redemptor, Jesucrist. Sense ell no tindríem esperança
dins un món que, en ell mateix i per ell mateix, no n'ofereix cap.

A l'Antic Testament el Santuari i el seu servei van ser els que van il·lustrar el perdó de
Déu vers el pecador i van prefigurar l'obra de Jesús, el nostre Redemptor. Allà, el pla de
salvació va ser revelat als antics israelites (veure Hebreus 4:2). Mentre gran part del servei
del Santuari assenyalava a Jesús i la seva mort pel perdó del pecat, l'Esperit Sant es trobava
activament involucrat en la capacitació de persones específiques pe a que construïssin el
Santuari segons el model que Déu havia revelat a Moisès.

Llegeix Èxode 31:1 al 5. De quina manera l'Esperit Sant va estar involucrat en la construcció

del Santuari? Com va ajudar l'Esperit Sant als qui van construir el lloc on Déu habitaria?

La Bíblia ens diu que l'Esperit Sant també va estar present en la construcció del Santuari, el
lloc central on es portava a terme la reconciliació entre Déu i els éssers humans, i on un Déu
sant anava a l'encontre del pecador. Va ser Déu qui va comunicar a Moisès el seu pla de
construir el Santuari terrenal, segons el celestial original (Èxode 25:9, 40).

El Santuari va ser el model de Déu per a il·lustrar el seu pla de salvació. Déu hauria
d'habitar enmig del seu poble d'una manera especial, i ho faria al Santuari que va dir que
havien de construir.  I  va ser tasca de l'Esperit  Sant  capacitar a  diferents  éssers  humans
perquè  portessin  a  terme  amb  destresa  artística  i  amb  bellesa  allò  que  Déu  els  havia
encomanat. Sense aquest ajut, Israel no hauria pogut realitzar aquesta obra d'art.

Si considerem el poder de l'Esperit Sant, certament ell no necessitava l'ajut humà per construir

el Santuari. Però, tot i així, va capacitar a éssers humans per fer-lo amb habilitat i bellesa. D'on i

de quina manera pots animar i ajudar a altres persones a utilitzar els seus talents per ajudar a

fer avançar el Regne de Déu per a glòria seva?
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Dimecres 11 de gener   //   Lliçó 2

L’ESPERIT SANT GLORIFICA A CRIST

L'Esperit Sant va estar actiu durant els temps de l'Antic Testament, malgrat que la seva tasca
no sembli tan extensa com és a l'era del Nou Testament. Amb la primera vinguda de Jesús,
el Messies promès, el ministeri de l'Esperit Sant es va veure intensificat, i ara ell proveeix
els seus dons a tots els creients. Si bé el Nou Testament ens diu que l'Esperit Sant està actiu
de moltes maneres diferents en la nostra vida espiritual i en la vida de l'església, potser la
seva obra més important sigui glorificar a Jesucrist.

Llegeix Joan 16:13 i 14; i 15:26. Segons va dir Jesús, quina és la tasca de l'Esperit Sant? De

quina manera es relaciona aquesta tasca central amb tot el demés que fa l'Esperit Sant?

Jesús ens diu que l'Esperit Sant parla no d'ell mateix, sinó de jesús. La seva tasca consisteix
en elevar l'obra redemptora de Crist. L'Esperit es manté a si mateix darrera les bambolines i
el reflector apunta de ple a Jesús. S'ha dit encertadament que “el missatge de l'Esperit per a
nosaltres mai és:  ‘Mira'm; escolta'm; vine a mi; coneixem’, sinó sempre: ‘Mira'l i veu la
seva glòria; escolta'l i escolta la seva paraula; ves a ell, i tindràs vida; conèixe'l, i prova el
seu do de goig i pau’. L'Esperit, podríem dir, és el mitjancer sentimental*, el matrimonier
celestial, el paper del qual és unir-nos amb Crist i assegurar-se que romanguem junts” (J. I.
PACKER, Keep in Step Whit the Spirit: Finding Fullnes in Our Walk with God, pàgs. 57, 58).

Això és altament significatiu.  Qualsevol èmfasi en l'obra de l'Esperit  Sant que tregui
importància a la persona i l'obra de Jesucrist no prové de l'Esperit Sant. Per important que sigui
el paper de l'Esperit Sant per a la nostra vida espiritual, mai hauria d'ocupar, en el nostre
pensament i per a la nostra salvació, el lloc que pertany només a Jesucrist. On sigui que
Jesús sigui exaltat, l'Esperit Sant està treballant. Per això som anomenats cristians, és a dir,
seguidors de Crist (veure Fets 11:26), en lloc de “pneumians”, és a dir, seguidors de l'Esperit
(veure GRAHAM A. COLE, He Who Gives Life: The Doctrine of the Holy Spirit, pàg. 284).

Per què és tan important per a nosaltres enaltir al Crist ressuscitat en tot el que fem? Al cap i a

la fi, pensa en allò que Jesús ha fet per a nosaltres. A ell li devem tot. De quina manera podem

mostrar-li la nostra gratitud? (Veure, per exemple, 2 Tessalonicencs 1:11, 12).

* A l'edició en espanyol: “celestino”. (Nota del traductor).
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Lliçó 2   //   Dijous 12 de gener

L’ESPERIT SANT I CRIST

L'Esperit Sant va efectuar l'encarnació de Jesús (Lluc 1:34, 35). També va ungir a Jesús per
a la seva missió (Lluc 3:21, 22). L'ungiment va dotar a Jesús de poder per complir la seva
missió messiànica i el va qualificar per atorgar l'Esperit Sant als seus deixebles. L'Esperit
també va guiar i va sostenir a Jesús en les temptacions que va patir (Marc 1:12; Mateu 4:1;
Lluc  4:1,  2,  14),  per  la  qual  cosa  Jesús  és  poderós  per  “socórrer  els  qui  són  provats”
(Hebreus 2:18; comparar amb 4:15, 16). L'Esperit Sant va donar poder a Jesús per aquesta
obra redemptora (Hebreus 9:14) i va fer possible la seva resurrecció (1 Pere 3:18). En tot
això,  l'Esperit  va  romandre  darrera  les  bambolines  i  va  ajudar  a  portar  a  Jesucrist  a  la
prominència.

Llegeix Lluc 24:44 al 49; Gàlates 5:16 al 23; i Efesis 4:23 i 24. Què aprenem sobre l'obra de

l'Esperit Sant en aquests passatges? De quina manera l'Esperit  glorifica a Jesús?

L'Esperit Sant glorifica a Jesús, almenys, de les següents maneres:

1. En ensenyar sobre ell en les Santes Escriptures d'una manera fidedigna i confiable.
Res del que sigui necessari que sapiguem sobre Crist i la seva salvació és sobrer o
enganyós. Tot és allà, a la Paraula de Déu, si només la llegim amb fe i submissió.

2. En atraure a homes i dones a una relació salvífica amb Jesucrist. L'Esperit Sant obra
suaument en els  cors i  les  ments de les persones. Els  dóna enteniment per a que
puguin comprendre les coses espirituals, i perquè estiguin disposades a posar la seva
confiança en Jesucrist, i acceptar-lo com al seu Líder i Redemptor.

3. En reproduir el caràcter de Crist en nosaltres. Així, genera virtuts semblants a les de
Crist en la nostra vida (Gàlates 5:22, 23). Per mitjà de la sang de Jesús, rebem la
victòria  sobre  el  pecat  (veure Apocalipsi  12:11);  i  l'Esperit  Sant  ens  capacita  per
caminar en fidelitat als manaments de Déu.

4. En capacitar-nos per viure una vida semblant a Crist, altruista i de servei amant vers
als altres. Ell crida a homes i dones a branques específiques de l'obra de Déu, i els
capacita per arribar a altres amb l'esperit agradable de Crist.

De quina manera l'obra de reproduir el caràcter de Crist en la nostra vida glorifica al Pare?
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Divendres 13 de gener   //   Lliçó 2

PER ESTUDIAR I MEDITAR: No hi ha dubte, l'obra de l'Esperit Sant és crucial pel
nostre caminar amb el Senyor.  Pot ser que no el veiem treballar,  però podem veure els
efectes de la seva obra en la nostra vida i en la dels altres. Si la teva vida ha estat canviada
per la fe en Jesús, ha estat canviada per mitjà de l'obra de l'Esperit Sant. “Tot i que el mateix
vent és invisible, produeix efectes que es veuen i es senten. Així també l'obra de l'Esperit en
l'ànima es revelara a tota acció de qui hagi sentit el seu poder salvador. Quan l'Esperit de
Déu pren possessió del cor, transforma la vida. Els pensaments pecaminosos són posats a un
costat, les males accions són abandonades; l'amor, la humilitat i la pau reemplacen l'ira, la
enveja i les contencions. L'alegria reemplaça la tristor i el rostre reflecteix la llum del cel”
(DTG 144).  Aquestes són promeses meravelloses,  i  un nombre incomptable de vides ha
demostrat com de reals són.

Però l'obra de l'Esperit Sant no és instantània. No ens convertim automàticament en la
mena de persona que hauríem de ser. Una vida de fe i submissió al Senyor és una vida de
lluita, d'entrega, i de penediment quan fallem. L'Esperit Sant és l'Agent diví que treballa en
la nostra vida per fer-nos noves criatures en Crist. Això, però, és una tasca de tota la vida.
Encara que les nostres faltes i debilitats haurien de motivar-nos a una entrega major a nostre
Senyor, no hem de permetre que el diable las utilitzi per desanimar-nos en la nostra vida
cristiana (quelcom que sempre està ansiós per fer). Quan som burlats pels nostres pecats,
sempre hem de recordar la mort de Jesús pels pecadors. És precisament perquè som el que
som, pecadors amb necessitat de gràcia, que Jesús va morir per nosaltres i ens dóna aquesta
gràcia.

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. Què  ens  pot  ensenyar  l'exemple  de  l'Esperit  Sant  sobre  com  ministrar  darrera  les

bambolines? És a dir, fer l'obra del Senyor de tal manera que que moltes persones no ho
sàpiguen ni ho vegin, o ni tan sols ho apreciïn.

2. De quina manera l'Esperit Sant eleva a Jesús i el posa en el focus? De quina manera pots
exaltar a Jesús sense posar-te a tu mateix en el centre d'atenció? Per què a vegades això
pot resultar tan difícil de fer? Com podem lluitar contra la tendència natural a l'auto-
exaltació?
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Lliçó 3: Per al 21 de gener de 2017

LA DIVINITAT DE L’ESPERIT SANT 

Dissabte 14 de gener

LLEGEIX PER L’ESTUDI D’AQUESTA SETMANA: Fets 5:1-4; 1 Corintis 2:10, 11;
Isaïes 63:10-14; Titus 3:4-6; Romans 8:11; 1 Pere 1:2.

PER MEMORITZAR:
“La gràcia del Senyor Jesu-Crist, i l’amor de Déu, i la comunió de l’Esperit 
Sant siguin amb tots vosaltres. Amén” (2 Corintis 13:14, SBT)*.

Al llarg de la Bíblia, la divinitat de Déu el Pare és donada per feta. Trobem aquesta veritat,
expressada  tant  a  l'Antic  Testament  com al  Nou Testament.  És  una  de les  veritats  més
crucials i fundacionals de les moltes que trobem a la Paraula de Déu. La divinitat de Jesús
també és afirmada en molts llocs de les Escriptures, especialment al Nou Testament.

Però la divinitat de l'Esperit Sant és ensenyada en termes més subtils. Pot ser inferida a
partir  de  varies  declaracions  bíbliques  indirectes.  Aquí  hem  de  comparar  versicle  amb
versicle a fi d'estudiar curosament el que Déu ha revelat amb la seva Paraula sobre l'Esperit
Sant. Al fer-ho, no hauríem d'afirmar menys del que afirma l'Escriptura i tampoc hauríem
d'“anar més enllà del que hi ha escrit” (1 Corintis 4:6). Aquest tema requereix una actitud
humil disposada a aprendre; no hauríem fer del nostre raonament humà sobre Déu l'estandar
segons el qual l'Esperit Sant ha de ser entès. Més aviat, hauríem d'acceptar i testificar allò
que les Escriptures afirmen, sense importar quant difícils de comprendre plenament poden
ser alguns dels conceptes.

* A BCI, BEC i BM és el versicle 13. (Nota del traductor).
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Lliçó 3   //   Diumenge 15 de gener

L’ESPERIT SANT I DÉU

La Bíblia no presenta una descripció sistemàtica de la divinitat de l'Esperit Sant. Més aviat,
trobem pistes interessants que indiquen que els escriptors bíblics consideraven a l'Esperit
Sant  com igual  a  Déu.  Hi  ha  varis  passatges  bíblics  en  els  que  la  mateixa  activitat  és
atribuïda a Déu i, després, també a l'Esperit Sant.

Llegeix Fets 5:1 al 4. Quines conclusions podem extreure sobre Déu i l'Esperit Sant a partir

de les paraules de Pere a Ananies?

Si l'Esperit Sant no fos Déu, llavors Pere hauria estat parlant en passatge d'una manera molt
negligent i capciosa. L'aspecte interessant sobre la naturalesa de l'Esperit Sant, però, és el fet
que l'apòstol Pere col·loca a Déu i a l'Esperit Sant al mateix nivell. Al versicle 3, li pregunta a
Ananies per què ha mentit a l'Esperit Sant, i continua al final del versicle 4: “No has mentit
als homes, sinó a Déu”. Pere, clarament, iguala l'Esperit Sant amb Déu. El seu argument és
que Ananies no només estava mentint als apòstols, sinó a Déu mateix. Mentir a l'Esperit
Sant és mentir a Déu. L'Esperit Sant és Déu. Pere ho expressa aquí de manera prou clara.

Per què el castig pel que van fer aquestes dues persones (Ananies i Safira) va ser tan dur?
Hem de recordar que els creients de l'església primitiva, a Fets, eren “d'un sol cor i una

sola ànima” (Fets 4:32). Aquesta unitat era producte de l'Esperit Sant, i aquesta és la raó per
la qual compartien lliure i voluntàriament el que tenien. Mentir respecte al que compartien
era negar la unitat de la comunitat i negar a l'Esperit, que sustentava aquesta unitat i la feia
possible.

Per  aquesta  raó,  la  mentida  d'Ananies  i  la  seva  dona  va  falsificar  l'obra  divina  i  la
presència de l'Esperit Sant a la comunitat de l'església primerenca. Una deshonestedat tan
gran vers Déu és destructiva i  impedeix que l'Esperit  de Déu pugui treballar de manera
efectiva en la vida dels creients. Déu desitja que el servim sense divisió. Com que la naixent
comunitat  de  fe  estava  en  un  moment  crucial  de  la  seva  existència,  Déu  va  utilitzar
conseqüències dràstiques per assegurar-se que la nova església treballés a l'uníson i amb
fidelitat de l'u vers l'altre, i estigués disposada a deixar-se guiar pel seu Esperit.

Pensa de quina manera tant fàcil Ananies i Safira podrien haver justificat el seu pecat: “Al cap i a

la fi, potser no hem venut la nostra pròpia propietat i hem ofert part del benefici a l'església? Quin

és el problema si en hem quedat una mica d'aquest benefici?”. Que ens hauria de dir aquesta

història en relació a com justifiquem les nostres accions?
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Dilluns 16 de gener   //   Lliçó 3

ELS ATRIBUTS DIVINS DE L’ESPERIT SANT

En varis passatges bíblics es descriu a l'Esperit Sant amb atributs divins.

Quines  activitats  i  característiques  de  l'Esperit  Sant  són  anomenades  en  els  següents

passatges bíblics, i que només poden ser atribuïdes a Déu?

1 Corintis 2:10, 11; compara amb Isaïes 40:13, 14.

Salm 139:7.

Hebreus 9:14; compara amb 1 Timoteu 6:16.

Lluc 1:35 i Romans 15:19; compara amb Salm 104:30.

En el seu examen de la saviesa de Déu, Pau argumenta que l'Esperit Sant és qui ens dóna a
conèixer aquesta saviesa. Els “iguals es coneixen” és el raonament que Pau utilitza aquí en el
seu argument. Només un que és igual a Déu pot saber les coses profundes de Déu (1 Corintis
2:10, 11). Ningú pot conèixer a Déu com ho fa l'Esperit, doncs aquest coneix a Déu des de
dins, d'una manera que algú de fora no pot. L'Esperit Sant és, de fet, omniscient.

La presència de l'Esperit és la presència de Déu. Si no puc fugir a un lloc on no estigui
l'Esperit de Déu, llavors és omnipresent (compara amb Salm 139:7).

L'Esperit Sant és considerat etern (Hebreus 9:14). Segons la Bíblia, quants éssers eterns hi
ha? Només Déu és etern (1 Timoteu 6:16). Si l'Esperit és anomenat etern, llavors ha de ser Déu.

L'Esperit Sant també és totpoderós. A Lluc 1:35, les expressions “l'Esperit Sant” i “la
força de l'Altíssim” són construccions sinònimes. Aquí es refereixen a un miracle de primera
magnitud,  la  concepció  virginal.  A Romans  15:19,  l'apòstol  Pau  reconeix  que  aquest
ministeri es va realitzar “amb poder de miracles i prodigis, per la força de l'Esperit de Déu”.
Per descomptat, l'Esperit Sant pot realitzar miracles divins.

Jesús també diu que la blasfèmia contra l'Esperit  és imperdonable (Mateu 12:31, 32;
Marc 3:28, 29). Això és incomprensible a menys que l'Esperit sigui diví.

Però potser l'obra més sorprenent de l'Esperit Sant sigui la seva habilitat de canviar les
ments i els cors humans. És l'Esperit Sant qui treballa un nou naixement espiritual (Joan 3:5-8).
Ell té el poder per aconseguir quelcom que només Déu pot fer.

― 27 ―

Recursos Bíblics  ESTUDIA LA BÍBLIA EN CATALÀ! http://www.recursosbiblics.com/



Lliçó 3   //   Dimarts 17 de gener

PISTES BÍBLIQUES

A la  Bíblia  existeixen  varies  referències  a  l'Esperit  Sant  que  són  intercanviables  amb
referències a Déu.

Llegeix Isaïes 63:10 al 14, i compara'l amb Nombres 14:11 i Deuteronomi 32:12. A qui s'estava

referint  l'escriptor en aquests passatges, i què ens diu això sobre la divinitat de l'Esperit Sant?

A Isaïes 63:10, les persones es van rebel·lar-se i  van contristar a l'Esperit  Sant.  Però el
registre paral·lel que trobem a Nombres 14:11 afirma que “Jehovà digué a Moisès:  ‘Fins
quan em menysprearà aquest poble?’”. I Deuteronomi 32:12 ens diu que “Jehovà, tot sol, els
va guiar, sense l'ajut de cap altre déu foraster”. Evidentment, els escriptors bíblics veien en
aquest assumpte a Déu i a l'Esperit Sant de la mà i al mateix nivell.

A 2 Samuel 23:2, llegim: “L'Esperit de Jehovà parla per mi”, mentre que la declaració
paral·lela  del  versicle  3  diu:  “El  Déu d'Israel  [...]  m'ha dit”.  Un cop més,  la  conclusió
d'aquest paral·lelisme bíblic és que l'Esperit Sant és considerat com igual a Déu.

Compara 1 Corintis 3:16 i 17 amb 6:19 i 20; i 1 Corintis 12:11 amb 12:28. De quina manera

les referències a l'Esperit Sant i a Déu són utilitzades indistintament en aquests passatges?

Què s'atribueix a Déu i a l'Esperit Sant d'igual manera?

A 1 Corintis 3:16 i 17, Pau utilitza un llenguatge similar a 1 Corintis 6:19 i 20. Per l'apòstol
Pau, que l'Esperit Sant habiti en una persona és equiparable a que Déu visqui en ella. Al
igualar l'expressió “santuari de Déu” amb “temple de l'Esperit  Sant”,  Pau assenyala que
l'Esperit Sant és Déu.

A 1 Corintis 12:11, Pau escriu que és l'Esperit Sant qui distribueix els dons espirituals a
cada creient. Uns pocs versicles més endavant, a 1 Corintis 12:28, se'ns diu que és Déu qui
ho fa. El missatge bàsic és clar: l'Esperit Sant realitza la mateixa acció que Déu està fent,
poderosa evidència que l'Esperit Sant és igual a Déu.

Llegeix  una  altra  vegada  Nombres  14:11.  Avui,  de  quines  maneres  això  es  pot  aplicar  a

nosaltres mateixos? Pensa en les maneres miraculoses que Déu ha obrat en la nostra església.

Pensa en totes les evidències que ens ha donat per creure. Com podem assegurar-nos de no

estar fent avui el mateix que va fer el poble de Déu fa milers d'anys?
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Dimecres 18 de gener   //   Lliçó 3

L’OBRA DIVINA DE L’ESPERIT SANT

L'Esperit Sant porta a terme certes tasques que la Bíblia atribueix únicament a Déu. És actiu
en l'obra divina de la creació, i és igualment actiu en l'obra que Déu realitza en recrear als
pecadors.

Llegeix Titus 3:4 al 6. De quina manera Pau descriu l'involucrament de l'Esperit Sant en el

procés de recreació?

L'Esperit  Sant és anomenat juntament amb el “nostre Déu i Salvador” (Titus 3:4) en el
context del bany de la regeneració (baptisme) i de la nostra renovació espiritual (3:5). És
l'agent del  nostre nou naixement. L'Esperit renova el nostre cor; desperta el nostre desig de
seguir a Crist. És l'Esperit de vida (Romans 8:2). És qui santifica als pecadors i transforma el
seu caràcter. Ens ajuda a ser obedients a Jesucrist, qui ens va salvar. Només un ésser diví és
capaç de portar a terme coses tan meravelloses.

Compara Isaïes 6:8 al 10 amb Fets 28:25 al 27. A qui atribueixen els escriptors bíblics la

comunicació divina?

D'altra banda, hi ha varis passatges bíblics on es diu que Déu és qui parla i altres on els
escriptors bíblics declaren que l'Esperit Sant és qui parla. És l'Esperit qui ens va impartir de
manera  sobrenatural  les  Escriptures  (2  Pere  1:21),  quelcom que  en  altres  passatges  és
atribuït a la inspiració de Déu (2 Timoteus 3:16). Impartir les Escriptures és una altra tasca
divina de l'Esperit.

Què ensenya Romans 8:11 sobre la divinitat de l'Esperit Sant?

La Bíblia declara que l'Esperit Sant va ressuscitar a Jesús entre els morts i que el mateix
Esperit també ens ressuscitarà a nosaltres. Només Déu té el poder per a ressuscitar persones
dels morts. Per tant, l'Esperit Sant és Déu.

Quins canvis pots realitzar que t'ajudaran a estar més obert a la direcció de l'Esperit Sant? És a dir,

quines pràctiques poden estar impedint el discernir clarament la direcció de l'Esperit a la teva vida?
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Lliçó 3   //   Dijous 19 de gener

LA IMPORTÀNCIA DE LA SEVA DIVINITAT

Què es perdria si l'Esperit Sant no fos Déu? És molt seriós el que significaria per a la salvació
i l'adoració si l'Esperit Sant no fos plenament Déu. La Bíblia ens diu que l'Esperit Sant és
responsable per la generació dels creients. Viu en nosaltres i ens omple. Renova el nostre
pensar i canvia el nostre caràcter. Té el poder per a ressuscitar i fa als seguidors de Crist
com Déu és: sant. Si l'Esperit Sant no és Déu, com podem estar segurs que no només pot fer
qualsevol d'aquestes coses, sinó també què pot fer-les de tal manera que siguin acceptables
davant Déu?

Llegeix 1 Pere 1:2; 2 Corintis 13:14; i Mateu 28:18 i 19. El fet que l'Esperit Sant sigui anomenat

juntament amb Déu el Pare i amb Jesucrist, el seu Fill, al baptisme i en benediccions, què

ens diu sobre el lloc de l'Esperit Sant en l'adoració a Déu?

La divinitat de l'Esperit Sant ens ajuda a relacionar-nos amb ell de maneres apropiades que
el  reconeixen  per  qui  realment  és.  La  seva  divinitat  és  la  pressuposició  per  a  una
espiritualitat centrada en Déu. L'església del Nou Testament, sens dubte, anomena a l'Esperit
Sant al costat dels altres dos membres de la Deïtat. L'Esperit Sant ocupa el mateix nivell i
posició que el Pare i  el Fill  en l'acte del baptisme. Aquest té una importància espiritual
intensa i  és una ordenança d'adoració profunda. El que és cert en l'acte del baptisme és
igualment vertader en la benedicció apostòlica.  És una invocació d'adoració on l'Esperit
Sant és alabat a l'igual que el Pare i el Fill. Les tres Persones de la Deïtat son anomenades
frec a frec i són ratificades d'igual manera.

L'Esperit Sant és confirmat com objecte propi d'adoració en el Nou Testament, no només
en la benedicció i  en el baptisme apostòlics,  sinó també en el requeriment constant que
depenem d'ell pe a tota benedicció espiritual i que hem de ser-li obedients com el nostre
Mestre i Santificador diví. És important que l'Esperit Sant sigui Déu? Sí, molt important. Si
sabem veritablement qui és ell, i reconeixem i acceptem la seva divinitat, honorarem el seu
treball i dependrem d'ell pel nostre propi creixement personal i la nostra santificació.

Pensa que significa l'Esperit Sant, Déu mateix, està treballant en la teva vida. Quines grans

promeses trobem aquí per a nosaltres al saber que és Déu qui està obrant per transformar-nos

en allò que podem ser per a ell? Per què aquesta és una veritat que eleva i reafirma?
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Divendres 20 de gener   //   Lliçó 3

PER ESTUDIAR I MEDITAR: Llegeix “Falsedades concernientes a la divinidad”, a
El evangelismo, pàgs. 445-448.

Com hem vist aquesta setmana, l'evidència bíblica de la divinitat de l'Esperit Sant és molt
convincent.  L'Esperit  Sant  és  Déu.  Però  recorda.  Al  reflexionar  sobre  l'Esperit,  estem
abordant un misteri  diví.  Reiterem aquest aspecte:  de la mateixa manera que no podem
explicar plenament a Déu i la seva naturalesa, hem de resistir la temptació de fer de la nostra
comprensió humana la norma segons la qual pensem com hauria de ser Déu. La veritat va
molt  més enllà  de  l'enteniment  humà,  especialment  quan aquesta  veritat  tracta  sobre  la
naturalesa del mateix Déu.

Al  mateix  temps,  la  fe  en  la  divinitat  de  l'Esperit  Sant  significa  quelcom més  que
acceptar merament l'ensenyança bàsica de la Trinitat. Inclou la dependència i la confiança
en l'obra salvífica de Déu, de la manera com és comissionada pel Pare i portada a terme per
mitjà del Fill en el poder de l'Esperit. “No és essencial per a nosaltres ser capaços de definir
amb precisió què és l'Esperit Sant [...]. La naturalesa de l'Esperit Sant és un misteri. Els
homes  no poden explicar-la,  perquè  el  Senyor  no  l'ha  revelat.  Els  homes  de  conceptes
fantàstics poden reunir passatges de les Escriptures i donar-lis interpretació humana; però
l'acceptació d'aquests conceptes no enfortirà l'església. Pel que fa a aquests misteris, massa
profunds per a l'enteniment humà, el silenci és or” (HAp 42, 43).

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. El filosof austríac Ludwig Wittgenstein una vegada va escriure: “Les coses de les que no

podem dir res s'han de passar per alt en silenci”. Encara que el context on ho va dir era
bastant diferent del que va escriure Ellen G. White a la cita anterior, el principi és el
mateix. Pensa: Per què és millor restar en silenci sobre certs aspectes de Déu, i de les
veritats espirituals en general, que no han estat revelades per la inspiració?

2. A vegades,  és  útil  reflexionar  sobre  una  posició  teològica  determinada,plantejant  la
següent pregunta: “Què es perdria si aquesta proposta no fos certa?”. Per exemple: “Què
es perdria si Crist no fos diví?”. Respecte a l'Esperit Sant, reflexiona sobre la següent
pregunta: “Què es perdria si l'Esperit Sant no fos plenament Déu?”.

3. A un nivell pràctic, què ens diu la següent cita?: “L'Esperit Sant, qui ha de satisfer-nos
del seu poder, no és una influència vaga ni una força mística. És una Persona divina, a qui
s'ha de rebre amb profunda humilitat, veneració i obediència. Per tant, no és una qüestió
que nosaltres obtinguem més d'ell, sinó que ell ha de tenir més de nosaltres; sí, ha de
posseir-nos totalment” (LEROY EDWIN FROOM, La venida del Consolador, pàg. 153).
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Lliçó 4: Per al 28 de gener de 2017

LA PERSONALITAT 

DE L’ESPERIT SANT

Dissabte 21 de gener

LLEGEIX PER L’ESTUDI D’AQUESTA SETMANA: Joan 16:13; Romans 8:14-16; 
15:13; Joan 14:6; 17:17; Romans 5:5.

PER MEMORITZAR:
“Però el Consolador, l'Esperit Sant, que el Pare enviarà en el meu nom, ell 
us ho ensenyarà tot i us recordarà tot el que jo us he dit” (Joan 14:26).

Per raó que, a vegades, l'Esperit Sant és presentat a la Bíblia en termes impersonals, com
“vent” o “foc”, alguns han conclòs que l'Esperit Sant és impersonal, una mena de poder diví.
Segons aquest punt de vista, l'Esperit Sant s'assembla més a una corrent elèctrica que ens
dóna poder en lloc d'existir  com un Ésser personal.  Però la pregunta no és si  es poden
esgrimir certs passatges que denoten operacions o influències més impersonals de l'Esperit
Sant.  La  qüestió  és  si  les  Escriptures  estableixen  positivament  la  seva  identitat  com a
persona.

Sí, hi ha textos que ho fan, i hem de prendre'ls en consideració per a obtenir un quadre
més complet de qui és l'Esperit Sant.

Aquesta setmana aprendrem més sobre la personalitat de l'Esperit Sant tal i com se la
descriu en les Escriptures. Aquesta veritat ens ajudarà a entendre millor el paper de l'Esperit de
Déu  en  la  nostra  vida.  I  ens  ajudarà  a  obtenir  una  comprensió  més  profunda  de  la
importància de la creença en la personalitat de l'Esperit Sant per a la nostra vida espiritual.
Només així podrem retre-li l'amor, la reverència, la confiança i la submissió que ell mereix.
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LA DESCRIPCIÓ QUE FA JESÚS DE L'ESPERIT SANT

Llegeix Joan 16:13 i 14; 15:26 i 27; i 14:17 i 26. En aquests passatges, quines característiques

personals atribueix Jesús a l'Esperit Sant? Què significa per a tu que Jesús descrigui a

l'esperit Sant com un ajudador o consolador (parakletos)?

Segons Jesús, l'Esperit Sant guia, parla, escolta, fa saber i glorifica (Joan 16:13, 14). L'Esperit
Sant també ensenya i ens ajuda a recordar (14:26). Habita en nosaltres (14:17, SBT), testifica
(15:24,  26)  i  convenç (16:8).  Aquests  atributs  tenen  més  a  veure  amb  accions  d'una
personalitat sobirana que a una força impersonal.

Llegeix Joan 14:16 al 18. De quina manera es compliria la promesa de Jesús? En quin sentit

els deixebles no serien deixats sols?

Jesús es preocupa pels seus seguidors. No els deixarà orfes. Ell promet enviar a l'Esperit
Sant. Jesús diu aquí, específicament, que [el Pare]* ens donarà “un altre Consolador” (BEC)
o “Encoratjador” (SBT). Les paraules que aquí utilitza Jesús són importants. Ell promet [que
el Pare]* ens donarà  un altre consolador. No un consolador  diferent. La paraula grega per
“altre” és allos. A l'idioma grec del Nou Testament, allos indica que Crist enviarà a un altre
consolador que és numèricament diferent però del mateix caràcter, és a dir, Un igual a ell.
Un que prendrà el seu lloc. Un que continuarà realitzant la seva obra en nosaltres i que és el
seu representant.

Aquesta  obra  de  l'Esperit  Sant  és  la  d'un  encoratjador  o  consolador.  La  Bíblia  aquí
utilitza la paraula grega parakletos (Joan 14:16) per descriure a algú que es cridat per donar
suport i ajudar, algú que és cridat per prestar assistència. De la mateixa manera que Jesús és
una persona, l'Esperit Sant també ho és. Aquesta idea és està fonamentada pel fet que, ben
sovint, s'assignen tributs personals a l'Esperit Sant (veure Joan 14:26; 15:26; Fets 15:28;
Romans 8:26; 1 Corintis 12:11; 1 Timoteu 4:1).

Per què és molt més consolador saber que l'Esperit Sant és una persona en lloc d'una simple

força?

* [Text afegit pel traductor].
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ASPECTES PERSONALS DE L’ESPERIT SANT ‒ I

Al llegir els següents textos, pregunta't si et dóna la impressió que estan parlant d'una força

impersonal o d'una Persona divina. Romans 8:14-16, 27; 15:30; 1 Corintis 2:10; Fets 8:29;

10:19, 20; 28:25.

Pot una força impersonal intercedir al nostre favor? Un poder o un esperit impersonal, té
l'habilitat  de  revelar-nos  coses  respecte  a  Déu?  L'habilitat  de  parlar,  té  una  influència
espiritual? Que l'Esperit Sant sigui un ésser personal, en contraposició amb alguna força
impersonal, és el que fa que totes aquestes declaracions bíbliques tinguin molt més sentit.

Llegeix els següents textos. Quines característiques s'atribueixen a l'Esperit Sant en aquests

passatges? Efesis 4:30; Fets 5:3, 9; 1 Corintis 12:11; Romans 15:30.

Les característiques distintives d'una persona són: coneixement (o enteniment), sentiment i
voluntat. Només un ésser personal pot ser contrit. Només es pot mentir o enganyar a un ésser
personal. Únicament un ésser personal té l'habilitat de triar com més li plagui i té la seva
pròpia voluntat.  La voluntat és potser un dels elements més distintius i  característics en
qualsevol  personalitat.  I  només  un  ésser  personal  té  la  capacitat  per  estimar.  L'amor
veritable és inconcebible d'una manera abstracte i impersonal. L'amor comporta un toc molt
personal. Aquests enunciats de la personalitat indiquen que l'Esperit Sant és un ésser amb
consciència  pròpia,  coneixement  propi,  voluntat  pròpia  i  determinació  pròpia;  capaç
d'estimar.  No és  una  influència  imprecisa  o  una  essència  impersonal.  L'Esperit  Sant  és
presentat en aquests termes personals perquè Déu mateix és un Déu personal. 

“L'Esperit Sant té una personalitat; si no fos així, no podria donar testimoni als nostres
esperits i amb els nostres esperits que som fills de Déu. Ha de ser una persona divina, a més,
perquè en cas contrari no podria escodrinyar els secrets que estan ocults en la ment de Déu”
(Ev 447).

De quina manera la perspectiva bíblica que l'Esperit Sant té característiques de persona impacta

en la nostra relació amb ell? Què canviaria si l'Esperit Sant només fos un poder impersonal, en

lloc de Déu mateix?
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ASPECTES PERSONALS DE L’ESPERIT SANT ‒ II

Un desafiament  que enfrontem en intentar  comprendre  a l'Esperit  Sant  és  que,  per  una
banda, podem imaginar a Déu com un Pare d'una manera més tangible. Molts també tenen
una imatge concreta de Jesús, com es descriu en els evangelis.  Ell va prendre la nostra
naturalesa i va aparèixer en forma humana.

L'Esperit  Sant,  però, és presentat d'una manera molt diferent. Sembla ser impalpable,
molt més difícil de comprendre que el Pare i el Fill.

Per això, alguns arriben a la conclusió que l'Esperit Sant és només un poder impersonal.
Com hem vist anteriorment, aquesta idea en veritat no fa justícia a la naturalesa de l'Esperit
Sant. De fet, a la Bíblia hi ha declaracions que no tindrien sentit si l'Esperit Sant només fos
una força impersonal o un poder (diví).

Llegeix detingudament els següents dos passatges; reemplaça la referència a l'Esperit Sant

amb la  paraula  impersonal  “poder”.  Per  què  aquests  textos  tenen  sentit  únicament  si

l'Esperit Sant és, de veritat, una persona?

Romans 15:31

1 Corintis 2:4

La declaració dels apòstols que “ha estat decisió de l'Esperit Sant i també nostra” (Fets 15:28)
seria absurda si l'Esperit Sant fos només un poder o una influència impersonal. En comptes
d'això, la declaració indica a un altre ésser personal, de la mateixa manera que el Pare i el
Fill són éssers personals.

A més, com podrien ser bategats els creients “en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit
Sant” (Mateu 28:19), si els primers dos anomenats són persones, però el tercer no? Això no
té  gaire  sentit.  Més  aviat,  els  tres  són  anomenats  com part  de  l'únic  nom en  qui  som
bategats. Així, l'Esperit Sant és revelat aquí al mateix nivell que Déu el Pare i Déu el Fill.

Ellen G. White ha declarat amb perspicàcia que “hi ha tres persones vivents en el trio
celestial [...] el Pare, el Fill i l'Esperit Sant” (Ev 446). Ella, també, és molt clara pel que fa a
la personalitat existent de l'Esperit Sant.
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L’ESPERIT DE VERITAT

Llegeix Joan 14:6 i 17:17. Quin és el significat de la veritat en aquests passatges?

A l'Evangeli de Joan, la paraula veritat és un mot clau. La nostra comprensió contemporània
de la veritat és sovint molt abstracta i teòrica. Al món occidental, ha estat modelada per la
filosofia  grega.  Però  a  la  Bíblia,  i  a  l'Evangeli  de  Joan en  particular,  la  paraula  veritat
comporta un significat més aviat personal i específic: Jesús és la veritat (Joan 14:6). Tot i
que la Paraula escrita de Déu és vertadera (compara amb Joan 17:17; Salms 119:142), la
veritat  de  Déu  és  revelada  d'una  manera  suprema  en  la  persona  de  Jesucrist.  Un
coneixement vertader de Déu ens és donat en Jesús, de qui parlen les Escriptures, perquè
Déu s'ha revelat per mitjà d'ell.

Llegeix Joan 15:26 i 16:13. Quina funció té l'Esperit Sant com a Esperit de la veritat?

A Joan 16:13 se'ns diu que l'Esperit de la veritat ens guiarà “cap a la veritat plena”*. Això ho
fa a l'assenyalar a Jesucrist, i a l'ajudar-nos a recordar allò que Jesús va dir (Joan 15:26) i el
que ha fet per nosaltres. La veritat a la que ens guia l'Esperit Sant és molt personal: ell exalta a
Jesús, i ens porta a una relació viva i fidel amb ell. Quan Jesús va parlar amb la dona de
Samaria, va dir que cal adorar a Déu en esperit i en veritat (Joan 4:24). Quan demanem la
direcció de l'Esperit Sant, ell ens guia a Jesús, que és el camí, la veritat i la vida (Joan 14:6).

La veritat a la Bíblia no és una teoria ni quelcom abstracte, com sovint sembla ser la
filosofia. La veritat inclou una relació profundament personal i fidel amb el nostre Creador i
Redemptor, que és anomenat “Déu és veritat” (veure Deuteronomi 32:4; Salms 31:5). Així,
l'Esperit Sant és anomenat de manera apropiada “l'Esperit de la veritat” (Joan 14:17; 16:13),
que és enviat a nosaltres, procedent de Déu el Pare (Joan 15:26), el que ens indica no només
el seu caràcter personal sinó també la seva divinitat.

Tendim a pensar en la veritat en termes de proposicions, tal com el concepte lògic conegut com

a modus ponens: “Si A implica B, i A és veritat, llavors B també és veritat”. Per això, no sorprèn

que molt  del que entenem com a veritat  ho entenguem en forma de proposicions lògiques.

Però, de quina manera comprenem la idea de veritat com persona? Porta la teva resposta a la

classe del dissabte.

* “a tota la veritat” (SBT). (Nota del traductor).
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PER QUÈ ÉS IMPORTANT?

La qüestió de  la  personalitat  de  l'Esperit  Sant és  molt  important  i  té  implicacions  molt
pràctiques.  “Si  l'Esperit  és  una  persona  divina,  però  el  considerem com una  influència
impersonal, estem furtant a aquesta persona divina la deferència, l'honor i l'amor que li hem
de donar” (LE ROY EDWIN FROOM, La venida del Consolador, pàg. 36).

Si  consideréssim  l'Esperit  Sant  únicament  com un  poder  diví  misteriós,  els  nostres
pensaments serien: Com puc tenir més de l'Esperit Sant? Però si veiem l'Esperit Sant com
una persona divina,  ens preguntarem,  Com pot  l'Esperit  Sant  tenir  més de mi? El  punt
decisiu és: Desitges posseir l'Esperit Sant o que l'Esperit Sant et posseeixi? Resisteixes la
seva influència o estàs disposat a seguir-lo en obediència joiosa? (Veure Romans 8:12-14;
Gàlates 5:18-24). Vols utilitzar l'Esperit Sant segons els teus propis plans? O vols deprendre
d'ell perquè et capaciti, per a que siguis més semblant a Crist Jesús i facis allò que ell té en
ment per a tu? Prens seriosament el fet que el teu “cos és temple de l'Esperit Sant, que heu
rebut de Déu i habita en vosaltres” (1 Corintis 6:19)? Estàs disposat a glorificar a Déu amb
el teu estil de vida?

Llegeix Romans 5:5; i Efesis 2:18 i 19. De quina manera estan connectats l'Esperit Sant i

l'amor de Déu? Quin impacte té això per a tu personalment i per a l'església?

Que una persona triï conscientment cooperar amb una altra és quelcom que pot fer només
ella mateixa. Som convidats a treballar juntament amb l'Esperit Sant de manera corporativa,
mentre ell ens guia i transforma, personalment i com a església de Déu. Si no acceptem a
l'Esperit Sant com una persona de la Deidat trina, serà més fàcil per a nosaltres ignorar-lo,
no fer cas de la seva invitació i endurir el nostre cor contra la seva influència, que busca
canviar la nostra vida. I, perquè som éssers caiguts, ferits pel pecat i amb necessitat de la
gràcia transformadora de Déu, la darrera cosa que hem de fer és ignorar les impressions de
l'Esperit Sant en nosaltres. Al contrari, necessitem entregar-nos més a ell. Així, al reconèixer
que l'Esperit Sant és una Persona divina que desitja utilitzar-nos, Déu és col·locat al centre
de la nostra experiència cristiana.

“No podem utilitzar a l'Esperit Sant. L'Esperit ens ha d'utilitzar” (DTG 626). Què penses que va voler

dir aquí Ellen G. White? De quina manera pot utilitzar-nos l'Esperit Sant? (Veure Filipencs 2:13).
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PER ESTUDIAR I MEDITAR: Llegeix El Deseado de todas las gentes, pàgs. 622-626,
on parla sobre l'Esperit Sant. També llegeix El evangelismo, pàgs. 445-448.

“Aleshores Jesús s'hi acostà i els digué: ‘M'han estat donats plens poders al cel i a la terra.
Aneu i feu deixebles a tots els pobles; bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit
Sant, ensenyant-los a observar tot allò que us he manat. Sapigueu que seré amb vosaltres
cada dia, fins a la fi del món’” (Mateu 28:18-20). Fixa't que quan Jesús va donar als seus
deixebles la seva crida i la seva obra, va dir que bategessin les persones en el “nom”, en
singular, del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant.. No va dir: “en els noms” del Pare, del Fill i de
l'Esperit Sant, sinó només “nom” (en grec onoma). Aquí trobem més evidència poderosa de
la naturalesa tri-una del nostre únic Déu (“Escolta, Israel: Jehovà, el nostre Déu, Jehovà
l'Etern,  és  únic”  [Deuteronomi  6:4])*.  Com ja  ha  estat  assenyalat  en  la  lliçó  d'aquesta
setmana, ningú qüestiona la personalitat del Pare i del Fill; per tant, per què algú faria això
amb  la  personalitat  de  l'Esperit  Sant?  Segons  la  Bíblia,  tenim  la  presència  amorosa,
afectuosa i consoladora de Déu mateix obrant en nosaltres i per mitjà nostre. Això és el que
l'Esperit  Sant és i  fa.  I quant més bonic és saber que aquesta presència constant és una
Persona, tant com ho són el Pare i Jesús. Sí, és difícil d'entendre de manera completa. Però,
què importa? Si no podem entendre plenament la naturalesa de quelcom tan simple com la
llum o el vent, quant més ens costarà entendre plenament la naturalesa de l'Esperit  Sant
mateix?

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. A classe, repasseu les respostes a la pregunta del dimecres sobre com la veritat pot ser

una persona,  Jesucrist.  Què  significa  això?  Per  què Jesús  seria  la  Veritat?  De quina
manera entenem la “veritat” així, en comptes de merament per preceptes o proposicions?

2. Ellen  G.  White  va  escriure:  “Necessitem comprendre  que l'Esperit  Sant,  que és  una
persona de la mateix manera que Déu es persona, camina en aquests terrenys” (Ev 447).
Què ens diu això sobre la realitat i la presència de l'Esperit Sant?

3. Repassa alguns dels atributs i les característiques de l'Esperit Sant, que hem vist aquesta
setmana. Quins et resulten especialment reconfortants? Quin és el més significatiu per a
tu? Comparteix a classe per què has triat aquest atribut o característica.

4. Amb què et sents més identificat: amb una força impersonal o amb una persona? Quines
són les implicacions de la teva resposta?

* “Escolta Israel: Jehovà, el nostre Déu, Jehovà és u” (SBT). (Nota del traductor).
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EL BAPTISME I EL VESSAMENT 

DE L’ESPERIT SANT

Dissabte 28 de gener

LLEGEIX PER L’ESTUDI D’AQUESTA SETMANA: Marc 1:8; Efesis 5:18; 
Fets 13:52; Lluc 11:8-10; Fets 5:32; Gàlates 5:16-26.

PER MEMORITZAR:
“El lladre només ve per robar, matar i destruir; jo he vingut perquè tinguin 
vida i la tinguin en abundància” (Joan 10:10).

Com a cristians, hem de ser plens de l'Esperit Sant. Sense ell, el nostre testimoni mancarà de
poder  i  la  nostra  vida  cristiana  no  serà  més  que  una  carrega.  Pot  ser  que  tinguem
coneixement, talent i eloqüència; però sense l'Esperit, no podem experimentar la vida com
Déu desitja que ho fem. No tindrem la seguretat de la salvació i no coneixerem el goig que
ve de servir al nostre Senyor. Serem només cristians de nom, i un cristià només de nom no
és un vertader cristià.

Jesús, però, desitja que visquem la vida en plenitud. Desitja donar-nos vida com ha de
ser, una vida que és satisfactòria i significativa perquè està arrelada a la Font de tota vida:
Jesucrist. Ell és el Creador de tota vida i l'únic camí a la vida eterna. “Jo sóc el camí,la
veritat i  la vida; ningú no arriba al Pare, si  no és a través de mi” (Joan 14:6).  Aquesta
plenitud és possible únicament a l'estar units a ell; i això pot succeir només per mitjà de
l'obra de l'Esperit Sant a la nostra vida.

Aquesta setmana estudiarem el que la Bíblia diu sobre el baptisme de l'Esperit i el que
significa  estar  plens  d'ell.  També  veurem  quines  són  algunes  de  les  evidències  que
testifiquen que estem verdaderament plens de l'Esperit.
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EL BAPTISME DE L’ESPERIT SANT

Llegeix Marc 1:8 (compara amb Mateu 3:11; Lluc 3:16; Joan 1:33); i Fets 1:5 i 11:16. Quin

altre ritus d'iniciació acompanya el baptisme de l'Esperit?

Al Nou Testament només hi ha set passatges que parlen sobre ser bategats amb l'Esperit Sant.
Quatre d'aquests passatges presenten a Joan el Baptista assenyalant la futura Pentecosta,
quan l'Esperit Sant seria donat per marcar l'inici del temps dels “darrers dies” de la història
de la salvació.

Però Joan, en contrast amb els altres evangelis, no utilitza el temps verbal futur quan
parla del baptisme de l'Esperit.  Més aviat utilitza el temps present, indicant que això és
quelcom que té validesa permanent,  continua en el  temps (Joan 1:33).  El mateix temps
verbal és utilitzat per Joan només uns pocs versicles abans, a Joan 1:29, quan parla sobre
una altra obra important de Jesús: treure el pecat del món. El ministeri de Jesús consisteix en
treure  els  nostres  pecats  i  donar-nos  l'Esperit  Sant.  Aquesta  experiència  doble  també és
anomenada a Fets 2:38. Després que els seus ulls foren oberts a Crist, els deixebles van
rebre tots dos:  el  perdó dels pecats  i  la  unció de l'Esperit  Sant.  La mateixa experiència
apareix respecte als creients a la casa de Corneli, a Fets 10:43 i 44; i més tard, a Fets 11:16. El
baptisme per aigua és conegut com el baptisme de penediment (Fets 19:4). Quan ens penedim
del pecat i som bategats en el nom de Jesús, també rebem l'Esperit Sant (Fets 2:28-39).

Al Nou Testament, rebre l'Esperit Sant i ser bategat van de la mà. Assenyalen el nostre
nou naixement. En el baptisme som identificats amb Crist, i Jesús ens dóna l'Esperit Sant
per a que puguem viure en el seu poder i proclamar les bones noves. El baptisme de l'Esperit
no és en absolut una segona obra de gràcia en un moment més tardà de la vida que alguns
associen amb dons miraculosos.

A 1 Corintis 12:13, Pau no té en ment l'experiència única de la Pentecosta, sinó més aviat
l'experiència de tots els creients. Pau declara que per un Esperit són tots bategats en un sol
cos  i  tots  beuen d'un Esperit.  Pau emfatitza  la  unitat.  La paraula  “tots”  és crucial.  Pau
connecta la iniciació de tots els creients en el cos de Crist amb el baptisme de l'Esperit.

Quina ha estat la teva pròpia experiència amb el baptisme de l'Esperit Sant? Quina importància

ha tingut en la teva vida? Com series si l'Esperit no treballés en tu?
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SER PLE DE L’ESPERIT SANT 

Llegeix Efesis 5:18; Fets 13:52; i Romans 8:9. Què significa estar ple de l'Esperit Sant? De

quina manera la nostra vida pot ser plena de l'Esperit?

Una vegada que hem estat bategats i pertanyem a Crist, hauríem de viure en el poder de
l'Esperit. Per a que això passi, hem de ser plens de l'Esperit. Hi ha nombroses referències al
Nou Testament on les persones són plenes de l'Esperit (Lluc 1:41, 67; Fets 2:4; 4:8, 31;
9:17;  13:9).  L'apòstol  Pau  utilitza  la  paraula  ple per  dir  que  una  persona  s'ha  sotmès
completament a Déu, i està oberta a la influència i la direcció de l'Esperit Sant per a que
l'obra de Déu pugui complir-se en la vida d'ella.

Si cedim a la influència de l'alcohol, el nostre caminar, les nostres paraules i els nostres
pensaments es veuran afectats negativament. Quan estem plens de l'Esperit Sant, cedim cada
part  de la  nostra vida a la  seva influència transformadora,  i  el  resultat  és  que el  nostre
caminar, les nostres paraules i els nostres pensaments reflectiran a Jesús.

Mentre que l'Esperit és donat per escoltar amb fe (Gàlates 3:2, SBT) i és rebut per la fe
(3:14) en el moment del nostre baptisme (Titus 3:5, 6), hem de buscar ser plens de l'Esperit
Sant cada dia. No podem viure d'una experiència poderosa que vam tenir l'any passat, o el
mes passat, o inclús ahir. Necessitem el vessament de l'Esperit de Déu cada dia, doncs cada
dia porta en si mateix nous desafiaments.

A Fets 13:52, el terme grec per a restaven plens de l'Esperit està en temps imperfet, el
que implica una acció continua. Literalment significa: “restar plens (contínuament)”. Ser
plens de l'Esperit Sant no és un esdeveniment d'una sola vegada. És quelcom que hauríem
de buscar i rebre cada dia. Aquest baptisme de l'Esperit ha de ser repetit per a que cada
aspecte de la nostra vida estigui ple de la seva presència, i així tinguem poder per viure
degudament.

Estar  plens  de  l'Esperit  Sant  no  significa  tant  que  posseïm  més  d'ell,  sinó  que  ell
posseeixi més de nosaltres. L'Esperit ens pot utilitzar per a la glòria de Déu només quan,
cada dia, li entreguem a ell tots els aspectes de la nostra vida.

“Voldria impressionar-los amb aquesta realitat. Els que tenen a Crist per fe en el cor en
veritat  posseeixen  l'Esperit  Sant.  Cada  persona  que  rep  a  Jesús  com  al  seu  Salvador
personal,  amb plena certitud,  acull  també l'Esperit  Sant,  qui  per  al  creient  és  conseller,
santificador, guia i testimoni” (RP 120).

― 41 ―

Recursos Bíblics  ESTUDIA LA BÍBLIA EN CATALÀ! http://www.recursosbiblics.com/



Lliçó 5   //   Dimarts 31 de gener

CONDICIONS ‒ I

La Paraula de Déu assenyala certes condicions necessàries per a que l'Esperit Sant habiti en
nosaltres. Veurem algunes de les més importants entre la lliçó d'avui i la de demà.

Quina és la primera condició per rebre l'Esperit? Fets 2:37, 38.

 

Una condició per rebre el do de l'Esperit Sant és el penediment. Escoltar la Paraula de Déu
desperta la nostra consciència,  i  pot portar-nos a una comprensió de la nostra vertadera
pecaminositat i perdició. El veritable penediment és més que simplement estar trist per les
conseqüències nefastes del nostre pecat. És un canvi complet del cor i de la ment per a que
veiem el pecat com el que realment és: un mal terrible i  rebel·lió contra Déu. La única
manera  de  poder  experimentar  vertader  penediment  és  ésser  tocats  per  l'amor  de  Déu
(Romans 2:4).

Llegeix Gàlates 3:14; i Jaume 1:6 al 8. Per què no podem rebre l'Esperit Sant sense confiar

en la Paraula de Déu?

 

Jesús ha promès enviar a l'Esperit com al seu representant. Per fe rebem el Do promès. Però
si dubtem de la promesa de Déu i no confiem en la seva Paraula, som com persones de
doble  ànim,  i  no  podem  esperar  rebre  res  de  Déu.  La  fe  és  més  que  una  acceptació
intel·lectual. És posar la nostra vida al límit, confiant que Déu mantindrà la seva Paraula i
no ens defraudarà.

Per què la intercessió persistent marca la diferència? Lluc 11:8-10, 13

 

Déu no és reticent a donar-nos l'Esperit. Déu és bo i benevolent, més del que puguem ser-ho
nosaltres, fins i tot amb els nostres propis fills. La nostra persistent intercessió no fa canviar
d'opinió a Déu. La nostra oració ens canvia a nosaltres i ens porta a la presència de Déu.
L'oració no fa baixar a Déu al nostre nivell, sinó que ens eleva a ell. Les nostres oracions
simplement revelen la nostra determinació i ens preparen per rebre la benedicció.

De quina manera podem aprendre a ser més fervents, diligents i abnegats en la nostra pròpia

vida d'oració? Per què és important que aprenguem aquestes coses?
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Dimecres 1 de febrer   //   Lliçó 5

CONDICIONS ‒ II

Llegeix Fets 5:32. Per què la obediència a la Paraula de Déu és una condició tan important

per rebre l'Esperit Sant?

Per aquell temps, igual que ara, l'Esperit Sant ara atorgat a tot aquell que obeïa a Déu. A la
Bíblia, l'amor i l'obediència van de la mà, i la fe vertadera s'expressa per la obediència. Si
confiem en Déu de tot  cor,  llavors  obeirem els  seus  Manaments.  Jesús  va  dir:  “Si  algú
m'estima, guardarà la meva paraula” (Joan 14:23). L'obediència és una decisió que porta a una
vida  que  segueix  la  voluntat  de  Déu  expressada  en  la  seva  Llei.  Hem de  continuar  en
obediència si desitgem reconèixer a Jesús com el nostre Senyor (Lluc 6:46). A 1 Joan 2:4 i 5
se'ns diu que “aquell  qui diu:  ‘Jo el conec’,  però no observa els  seus manaments,  és un
mentider, i la veritat és lluny d'ell. Però el qui observa la seva paraula, té en ell veritablement
realitzat  l'amor  de  Déu”.  Aquestes  són paraules  fortes.  Per  Joan,  també sabem que  “qui
compleix els seus manaments està en Déu i Déu en ell. I aixíu, en base a l'Esperit que ell ens
va donar, coneixem que ell està en nosaltres” (Joan 3:24). Quan fem el que Déu ens ha manat,
tenim pau mental.

Llegeix Judes 18 al  21.  Per què hem d'evitar  tota impuresa si  desitgem estar  plens de

l'Esperit?

El foc de l'Esperit Sant no pot continuar cremant en la nostra vida quan la nostra ment està
enfocada en les coses del món. L'Esperit Sant reacciona molt sensiblement a l'existència de
tot pecat i mundalanitat en la nostra vida. Per tant, ens hem de mantenir en l'amor de Déu i
romandre  connectats  a  Déu per  mitjà  de  l'oració,  per  tal  de  tancar  la  porta  contra  tota
impuresa, i desplegar un esperit de poder, amor i disciplina (2 Timoteu 1:6, 7). Només per
mitjà d'una batalla propera i ferotge contra el jo podrem ser la mena de persona que hauríem
de ser. Per descomptat, no podem fer-ho per compte propi; la batalla ve a l'hora de triar entre
deixar de costat la nostra pròpia voluntat davant les invitacions de l'Esperit Sant o permetre
que la carn domini. La decisió és nostra.

“No té límit la utilitat d'aquell que, posant el jo a un costat, deixa reballar a l'Esperit Sant en el

seu cor, i viu una vida completament consagrada a Déu” (DTG 216). De quina manera pots

aplicar aquestes paraules a la teva pròpia vida espiritual?
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Lliçó 5   //   Dijous 2 de febrer

VIDA CENTRADA EN EL JO VERSUS VIDA CENTRADA EN CRIST

Llegeix Gàlates 5:16 al 26; i Efesis 5:1 al 9, i 17 al 20. Compara les diferències entre una vida

centrada en el jo i una vida plena de l'Esperit.

PERSONA CENTRADA EN EL JO PERSONA CONTROLADA PER L’ESPERIT

Desitja el que és pecaminós i que desagrada a Déu. Desitja el que és espiritual i que agrada a Déu.

És controlada per passions pecaminoses. És controlada per l'Esperit.

Utilitza malament la seva llibertat i acaba sent 
esclava del pecat.

És lliurada de l'esclavatge del pecat i és cridada 
a ser lliure en Crist.

És desobedient a la voluntat de Déu. És obedient a la voluntat de Déu.

Busca la pròpia complaença. És abnegada.

Evidència el fruit del pecat. Evidència del fruit de l'Esperit.

No reconeix la necessitat del perdó i és arrogant. Reconeix la necessitat del perdó i lloa a Jesús 
per el que ell ha fet.

La vida d'una persona que és plena de l'Esperit de Déu es caracteritza per una obediència amant
a la Llei de Déu i un esperit amable de compassió vers els altres (veure 2 Corintis 5:14).
Havent estat renovats en la nostra ment i en els nostres pensaments, i havent rebut un nou
cor i una nova perspectiva de la vida, els nostres valors i el nostre comportament canviaran.
Ja no desitjarem viure la vida per les nostres pròpies forces, sinó en submissió a l'Esperit
(Gàlates 3:3).

No podem transformar-nos a nosaltres mateixos. No tenim cap poder real per canviar-nos
a nosaltres mateixos, doncs el pecat està massa arrelat en nosaltres. L'energia renovada ha
de  provenir  de  Déu.  El  canvi  des  de  dins  només  pots  tenir  èxit  per  mitjà  de  l'obra
transformadora de l'Esperit Sant. Cap canvi merament extern, com corregir aquest o aquell
mal hàbit, ens fa cristians. El canvi ha de venir d'un cor renovat per l'Esperit Sant. És una
obra de tota la vida, que Déu promet fer en nosaltres (Filipencs 1:6).

En quines àrees de la teva vida veus sobresortir la teva part egoista i centrada en el jo, i en

quines veus una vida que reflecteix l'obra de l'Esperit Sant en tu? Què diu la teva resposta

sobre tu mateix i les decisions que has de prendre?
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Divendres 3 de febrer   //   Lliçó 5

PER ESTUDIAR I MEDITAR: És natural que qualsevol persona desitgi controlar la
seva pròpia vida. Normalment depenem dels nostres propis esforços per aconseguir tot el
que puguem. Mentre que moltes persones dediquen les seves vides a buscar aquest control,
altres tenen un temor malaltís de perdre el control. Aquest dilema humà troba una resposta
només en Déu. Ell desitja que li donis a ell, el teu Creador i Redemptor, el control total. Ell
et coneix i t'estima com cap altre pot; i això obre la porta per a que treballi a la teva vida. Al
transmetre  la  teva  voluntat  a  la  direcció  de  l'Esperit  Sant  de  Déu,  tindràs  la  seva  pau
sobrenatural i incontestables oportunitats de ser una benedicció pels altres. Però necessitem
el desig d'aquest poder en la nostra vida. Déu no força a ningú; per a ser éssers morals,
necessitem ser éssers lliures. I, per a ser veritablement lliures en Crist, necessitem un sentit
d'abandonament (el  de romandre en el  poder de l'Esperit  Sant).  Per a ser veritablement
lliures,  hem d'estar completament entregats  al  control  de l'Esperit  Sant.  I  aquí no hi  ha
contradicció; la nostra llibertat es troba en l'alliberament de la condemnació i del poder del
pecat, que sempre ens esclavitza i ens porta a la mort. Més aviat, a l'entregar-nos al Senyor i
a l'obrir-li pas a la presència de l'Esperit Sant en la nostra vida, no només estarem sense
condemnació (veure Romans 8:1), sinó també viurem una vida no “conforme a la carn, sinó
conforme a l'Esperit”. Sent éssers pecadors i caiguts, aquella és la única llibertat vertadera a
la que podem accedir.

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. Algunes persones pensen que la llibertat consisteix en poder fer el que a un li sembli,

quan vulgui i de la manera que vulgui. Quin és el problema amb aquest concepte, des
d'una perspectiva  cristiana? Quina és la  idea bíblica  de  la  vertadera  llibertat?  (Veure
Salms 119:45; Lluc 4:18; Joan 8:34-36; 2 Corintis 3:17; Gàlates 5:1).

2. Per què és important posar el jo a un costat i consagrar la nostra vida sencera a Déu
abans que l'Esperit Sant pugui treballar poderosament a través de nosaltres? Si poses el
teu jo a un costat i obres el teu cor a l'obra de l'Esperit Sant, què podria fer Déu en tu que
faria que siguessis una benedicció més gran pels altres?

3. “La vida del cristià no és una modificació o millora de l'antiga, sinó una transformació
de la naturalesa. Es produeix una mort al jo i al pecat, i una vida completament nova.
Aquest canvi pot ser efectuat únicament per l'obra eficaç de l'Esperit Sant” (DTG 143).
Comenta a classe les implicacions d'aquestes paraules.

4. Compara l'evidència d'una vida centrada en el jo amb una vida plena de l'Esperit (veure
la taula del dijous). Comenta amb els membres de la teva classe d'Escola Sabàtica quina
podria ser per nosaltres la millor benedicció d'una vida plena de l'Esperit.
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Lliçó 6: Per a l’11 de febrer de 2017

L’ESPERIT SANT 
I UNA VIDA SANTA

Dissabte 4 de febrer

LLEGEIX PER L’ESTUDI D’AQUESTA SETMANA: 1 Pere 1:14-16; Isaïes 6:3; 
Hebreus 12:14; 1 Corintis 6:11; 1 Timoteu 1:8; Salm 15:1, 2.

PER MEMORITZAR:
“Que el mateix Déu de pau us santifiqui plenament en tot, a fi que tot 
el vostre ésser, l’esperit, l’ànima i el cos, es conservin irreprensibles 
per a la vinguda de nostre Senyor Jesucrist” (1 Tessalonicencs 5:23).

És fàcil tornar-se insensible a la santedat de Déu i no pensar massa en l'odi revelat de Déu
vers el pecat i el mal. La santedat, però, és un tema crucial a la Bíblia. La recerca de la
santedat –arribar a ser amable i pur com Jesús– hauria de ser una prioritat per a tot cristià.
Ens horroritzem, i amb raó, davant l'actitud de “jo sóc més sant que tu”. Però, al mateix
temps, podem oblidar-nos fàcilment el que significa viure una vida pura i santificada.

L'amor de Déu i la seva santedat van inseparablement junts. Sense la santedat de Déu, el
seu amor estaria en perill de tornar-se sentimentalisme; sense el seu amor, la santedat de
Déu  seria  severa  i  inaccessible.  Tots  dos  atributs,  el  seu  amor  i  la  seva  santedat,  són
fonamentals a la seva naturalesa.

l?esperit Sant està estretament connectat amb la nostra recerca de la santedat. Després de
tot, el seu nom és Esperit  Sant i és anomenat “Esperit de santedat” (Romans 1:4, SBT). El
seu  nom ens  recorda  que  Déu és  sant  i  que  el  major  desig  de  Déu és  transformar  als
pecadors a la imatge de la seva pròpia santedat.

Aquesta setmana veurem de més a prop què significa ser sant i viure una vida santa.
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Lliçó 6   //   Diumenge 5 de febrer

LA SANTEDAT DE DÉU

Llegeix  1  Pere  1:14  al  16.  Per  què  la  màxima  motivació  per  assolir  la  santedat  és,

simplement, la realitat de Déu mateix? Què et motiva a viure una vida santa? Què significa

que Déu sigui sant?

És popular emfatitzar l'amor de Déu i, al mateix temps, ignorar la seva santedat. Encara que
Déu és amor, a la Bíblia la idea de la santedat es connecta més sovint amb el nom de Déu
que  qualsevol  altre  atribut  (Salm  89:18;  Isaïes  40:25;  Jeremies  51:5;  Ezequiel  39:7;
Apocalipsis 4:8). La santedat descriu la puresa i la perfecció moral de la seva naturalesa. La
santedat de Déu significa que és perfectament bo i completament lliure de mal. La santedat
de Déu és la perfecció de tots els altres atributs seus.

Si  Déu  fos  només  omnipotent  (poder  infinit),  omniscient  (coneixement  perfecte  i
complert) i omnipresent (present a totes parts), però no tingues santedat perfecta, setia un
poder de qui estaríem aterroritzats, i amb raó. Però ell és un Déu que hauríem d'estimar.

El seu poder és poder sant; la seva misericòrdia santa; la seva saviesa és saviesa santa, i
el seu amor és amor sant. En aquest sentit, la santedat és la paraula més íntimament divina
de totes, perquè té a veure amb la mateixa naturalesa de Déu. Negar la puresa del Déu sant
és, potser, pitjor que negar la seva existència. Això darrer el fa inexistent; allò primer, un
déu repugnant i detestable.

La santedat de Déu significa que està separat del pecat i plenament dedicat a buscar el bé
que representa en si mateix. En altres paraules, la santedat indica una qualitat relacional de
la  mateixa  manera  que  assenyala  una  qualitat  moral.  Inclou  la  separació  del  pecat  i  la
devoció completa a la glòria de Déu.

A Isaïes 6:3 i Apocalipsi 4:8, es descriu a Jesús com “Sant, Sant, Sant”. Quan els escriptors
bíblics  volien  emfatitzar  quelcom que  era  important,  repetien  la  paraula  a  fi  de  cridar
l'atenció al que es deia. Jesús crida la nostra atenció a declaracions importants al repetir les
paraules  “en  veritat,  en  veritat”  (Joan  5:24;  6:47;  etc.,  SBT),  o  “Jerusalem,  Jerusalem”
(Mateu 23:37), o al cridar a algú pel seu nom: “Marta, Marta” (Lluc 10:41). De tots els seus
atributs, només la santedat de Déu és anomenada tres cops seguits. Això indica quelcom de
molt important. La naturalesa de Déu és, vertaderament, santa. Ell és pur i bo.

Com d'aterrit estaries, i amb tota raó, si el nostre Déu i Creador totpoderós no fos sant i amant?

Què et diu la teva resposta respecte de per què hauríem d'estar molt agraïts de que Déu sigui

com és?
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Dilluns 6 de febrer   //   Lliçó 6

LA NATURALESA DE LA SANTEDAT

“Quant més a prop estigueu de Jesús, més imperfectes us reconeixereu; perquè veureu més
clarament els vostres defectes a la llum del contrast de la seva perfecta naturalesa. Aquest és
un senyal cert que els enganys de Satanàs han perdut el seu poder, i que l'Esperit de Déu us
està despertant” (CC 64, 65).

Llegeix Efesis 1:4, i 5:25 al 27; i Hebreus 12:14, Quin és el propòsit de Déu per a tots els

seus fills i per a l'església?

La santedat és un do de Déu i, a la vegada, un mandat diví. Per això hauríem de pregar
demanant  santedat  i  esforçar-nos  per  manifestar-la  cada  dia.  La  santedat  és  el  fruit  de
l'Esperit desplegat en la nostra vida al caminar, cada dia, amb Crist per l'Esperit (Gàlates 5:16,
22, 25). La santedat, en poques paraules, és ser semblant a Crist. Significa pertànyer a Crist i
viure com els seus fills, en obediència i entrega per amor, sent cada vegada més semblants a
ell. El significat bàsic associat amb el concepte de santedat implica un estat de ser separat,
ser posat a part per a un servei especial a Déu. Per altra banda, la santedat també implica
una qualitat moral i espiritual intrínseca; és a dir, ser just i pur davant Déu. Ambdós aspectes
han de mantenir-se junts.

Al Nou Testament, els creients són anomenats sants per causa de la seva relació única
amb Jesús, que els separa per a un propòsit especial. Ser sant no els fa èticament perfectes i
sense pecat, sinó que els canvia per a que puguin començar a viure una vida pura i santa.
(Compara amb  1 Corintis  1:2,  on Pau anomena als  corintis  “sants”*,  fins i  tot  quan no
estaven lliures de pecat no eren perfectes).  Els creients són cridats a buscar la santedat,
sense la qual ningú veurà al Senyor (Hebreus 12:14). L'acceptació de Déu de cada creient és
perfecta des de l'inici, però el nostre creixement en la santificació és un procés de tota la
vida, i necessita seguir estenent-se cada vegada més per a que siguem transformats més i
més a la imatge immaculada d'aquell que ens va salvar.

Hi ha una tensió entre ser sant i, fins i tot així, haver de buscar la santedat. De quina manera la

nostra cerca de la santedat serà diferent si sabem que ja pertanyem a Déu i som acceptats en

ell a causa del sacrifici de Jesús per nosaltres?

* 1 Corintis 1:2: “A l'església de Déu que és a Corint, als santificats en Crist Jesús, cridats a ser sants,
juntament amb tots els qui en qualsevol lloc invoquen el nom de Jesucrist, Senyor d'ells i nostre”.
(Nota del traductor).
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Lliçó 6   //   Dimarts 7 de febrer 

L’AGENT DE SANTIFICACIÓ

Què ens diuen 1 Corintis 6:11; Titus 3:5; i Hebreus 13:12 respecte la santificació?

La nostra santificació s'aconsegueix per fe (Hebreus 11:6) i gràcies al poder de l'Esperit Sant
(2 Tessalonicencs 2:13; 1 Pere 1:2). L'apòstol Pau escriu: “Però n'heu estat netejats; heu
estat santificats, heu estat rehabilitats en el nom del Senyor Jesucrist i en l'Esperit del nostre
Déu”  (1  Corintis  6:11).  Jesús  produeix  en  nosaltres  un  creixement  de  tota  la  vida  en
santedat, produint el fruit de l'Esperit en nosaltres (2 Corintis 3:18).

Llegeix Gàlates 5:16 i 17. Què ens ensenya Pau en aquests versicles?

Hi ha una batalla que es lliura en tot creient. La tensió que tots enfrontem es produeix pel fet
que el pecat viu en nosaltres (Romans 7:20). L'apòstol Pau era coneixedor d'aquesta batalla
quan va declarar, cap al final de la seva vida: “Jo no penso que ja ho he aconseguit només
això: oblidant les coses que resten al darrere, m'esforço vers les coses que són al davant.
Continuo endavant cap a la meta per aconseguir el premi de la crida de dalt que Déu ha fet
en Crist-Jesús” (Filipencs 3:13, 14, SBT).

Quina és la lluita de fe que hem de lliurar contra el pecat? Hebreus 12:1, 2.

La batalla  a la  que estem cridats  a ser-ne partícips és tenir “la mirada fixa en l'autor  i
perfeccionador de la fe,  Jesús” (Hebreus 12:2).  Massa sovint  la nostra religió religió es
centra en nosaltres mateixos. Ens enfoquem massa en les nostres victòries i en les nostres
derrotes en lloc de en Déu, l'únic que pot donar-nos victòria sobre el pecat. I tot allò que tan
fàcilment ens embolica, ens enreda o ens distreu és posat a un costat (Hebreus 12:1).Però
quan ens enfoquem en els nostres pecats i defectes, ens mirem a nosaltres mateixos en lloc
de Jesús. Això ens porta a una derrota fàcil perquè, al mirar els nostres fracassos, podem
desanimar-nos amb molta facilitat. Però al contemplar a Jesús, trobarem fortalesa per viure
victoriosament.

Si algú et preguntés: “Com puc obtenir la victòria sobre el pecat que la Bíblia ens promet?, què

contestaries, i per què? Porta la teva resposta a la classe del dissabte.
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Dimecres 8 de febrer   //   Lliçó 6

LA NORMA DE SANTEDAT ÉS LA LLEI DE DÉU

Sabem que Déu ens crida a guardar la seva Llei. Però ens pot aparèixer la pregunta: Per què
hem de guardar la seva Llei si ella no ens pot salvar? La resposta es troba en la idea de la
santedat.

Llegeix Romans 7:12 i 1 Timoteu 1:8. Quins atributs utilitza Pau per descriure la Llei? De

quina manera la Llei reflexa el caràcter de Déu?

La  Llei  és  santa,  justa  i  bona.  Aquests  tres  atributs  designen,  de  manera  apropiada,
únicament a Déu mateix. Per tant, la Llei és una expressió del caràcter de Déu.

Viure una vida plena de l'Esperit significa viure segons la Llei de Déu. La Llei és la
norma constant de la seva santedat. L'estàndard que fixa la Llei no canvia, talment com Déu
mateix no canvia. Jesús va afirmar que la Llei no va ser abolida, sinó que ha de complir-se cada
aspecte d'ella (Mateu 5:17-19). Guardar la Llei no és legalisme; és fidelitat. La Llei no ens
salva; mai podria fer-ho. La Llei mai és el nostre camí a la salvació. Més aviat, és el camí dels
salvats. La Llei és, per dir-ho així, el calçat amb el que el nostre amor camina i s'expressa. Per
això Jesús va poder dir, d'una manera sorprenent, que “la maldat [transgressió de la Llei]*

serà tan general que l'amor de la majoria es refredarà” (Mateu 24:12). L'amor disminueix
quan es rebutja la Llei.

Llegeix Romans 13:10 i Mateu 22 :37 al 40. Per què l'amor és el compliment de la Llei?

Mentre la regla i la norma de la santedat és la Llei de Déu, el cor de la seva santedat és l'amor.
L'amor és la resposta als actes salvífics de Déu i es manifesta en fidelitat. No pots ser un bon
deixeble de Jesús sense ser, per amor, un guardador conscient de la Llei. Encara que és
possible guardar la lletra de la Llei sense amor, no és possible exhibir vertader amor sense
guardar la Llei. L'amor vertader desitja ser fidel. L'amor no aboleix la Llei, la compleix.

Per què la Llei és una expressió de l'amor de Déu vers nosaltres? De quina manera estan

relacionades l'amor i l'obediència?

* [Text afegit per l'autor]. (Nota del traductor).
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Lliçó 6   //   Dijous 9 de febrer

EN RECERCA DE LA SANTEDAT

Llegeix Salm 15:1; Efesis 4:22 al 24; i 2 Timoteu 2:21. Què ens ensenyen aquests versicles

sobre la santedat?

La santedat és la condició prèvia per gaudir de la companyonia amb Déu. És la condició
prèvia de la nostra utilitat per a Déu. Coneixem la veritat de la dita: “Sembra una acció, i
colliràs un hàbit; sembra un hàbit, i colliràs un caràcter”. I, podríem afegir, “el caràcter és el
destí”. L'únic que portarem al cel amb nosaltres serà el caràcter.

No obstant això, desenvolupar nous hàbits i un nou caràcter no s'aconsegueix per mitjà
de la auto-santificació ni per un esforç propi. La formació d'hàbits és la manera normal que
l'Esperit ens guia vers la santedat. Els hàbits són importants en el nostre caminar cristià,
especialment aquells que creixen en connexió amb virtuts bíbliques com són la paciència,
l'amor, la fidelitat, la bondat, la benignitat, l'amabilitat i el domini propi.

Quan l'Esperit Sant ha omplert el nostre cor, sens dubte prestarem un servei actiu per a
Déu. Però, massa sovint, ens oblidem que és Déu qui ens santifica i qui acabarà en nosaltres
la bona obra que ell va començar (Filipencs 1:6). A vegades estem tan ocupats fent tota
classe de coses per a Déu que ens oblidem de gaudir el nostre temps amb ell en oració. Quan
estem massa ocupats per orar, en realitat estem massa ocupats per ser cristians.

Potser els nostres coneixements i èxits ens han portat a dependre tant de nosaltres mateixos
i confiar tant en nosaltres que donem per fet les nostres habilitats i plans; i d'aquesta manera
ens oblidem que sense Crist i sense l'Esperit Sant no podem aconseguir res.

L'activisme no és santedat. Hi hauran persones que pensaran que han fet grans coses pel
Senyor, però, en realitat no l'estaven seguint pas. “Aquell dia n'hi haurà molts que em diran:
Senyor,  Senyor,  ¿no hem profetitzat  en  el  teu  nom,  i  en  el  teu  nom,  no  hem expulsat
dimonis,  i  en  el  teu  nom,  no  hem fet  molts  miracles?”  (Mateu  7:22).  Hi  ha  una  gran
diferència en ser cridats per Déu i, simplement, actuar per compte propi. Si en un primer
moment no hem pres el temps per escoltar a soles la crida de Déu, correm el risc d'actuar
per compte propi, sigui el que sigui el que fem. Però no hi haurà força, ni poder, ni pau, i no
hi haurà una benedicció duradora associada als nostres esforços, si aquests no sorgeixen
arran d'una crida divina. La nostra major necessitat en l'àmbit de la santedat és passar temps
de qüalitat amb Déu quan escoltem la seva veu i rebre noves forces de la seva Paraula al ser
guiats per l'Esperit Sant. Això atorgarà credibilitat única i poder convincent a la tasca que
emprenguem. 
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Divendres 10 de febrer   //   Lliçó 6

PER ESTUDIAR I  MEDITAR:  Llegeix  “Un  poder  que  transforma  y  eleva”,  a
Palabras de vida del gran Maestro, pàgs. 68-74.

Sent la nostra pròpia naturalesa és caiguda i corrupta, i la de Déu és invariablement santa, de
quina manera podem començar si més no a entendre la seva santedat? La santedat de Déu el
defineix com singular i separat del món de pecat i de mort que experimentem els éssers
humans. Però el més sorprenent és que Déu ens ofereix la oportunitat de participar de la seva
santedat. Això és part del que implica una relació de pacte amb ell: “Parla a tota la congregació
dels fills d'Israel, i els diràs: Sereu sants, perquè jo, Jehovà, el vostre Déu, sóc sant” (Levític
19:2,  SBT). O, com ho expressa el llibre d'Hebreus: “Mireu, vénen dies, diu el Senyor, en
què consumaré sobre la casa d'Israel i sobre la casa de Judà una aliança nova [...]. Aquesta,
doncs, serà l'aliança que consumaré amb la casa d'Israel després d'aquells dies, diu el Senyor:
Inculcaré les meves lleis al seu enteniment i les gravaré sobre el seu cor; jo seré el seu Déu i
ells seran el meu poble” (Hebreus 8:8, 10).. En aquests textos podem veure la connexió
entre santedat, pacte (“aliança”) i Llei. No podem ser sants si no obeïm la Llei de Deu, i
obeïm la seva Llei només a mesura que ell mateix, l'Esperit Sant, escriu la seva Llei als
nostres cors i ments. Quin sagrat privilegi tenim, “fer-nos participar de la seva santedat”
(Hebreus 12:10, SBT)*, el que expressem l'obeir la seva Llei en amor.

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. A classe, repassa la teva resposta a la pregunta final de la lliçó del dimarts sobre que li

diries  a  algú que et  preguntés  sobre  com obtenir  el  compliment  de  les  promeses  de
victòria sobre el pecat en la seva pròpia vida.

2. Què significa que la Llei de Déu estigui escrita en el nostre cor i la nostra ment? Per què
això és tant diferent que només estigui en taules de pedra?

3. Quan penses en la santedat de Déu, què ve a la teva ment? Amb la participació de tota la
classe, parleu sobre com s'imaginen que és la santedat de Déu. Què ens revela Jesús
sobre ella?

4. Quin és el fonament per la nostra santedat? De quina manera s'aconsegueix la santedat?
5. A la lliçó del dimecres, s'afirma el següent: “La Llei no ens salva; mai podria fer-ho. La

Llei mai és el nostre camí a la salvació. Més aviat, és el camí dels salvats”. De quina manera
aquesta declaració ens ajuda a entendre quin hauria de ser el paper de la Llei pels cristians
santificats, en quins està obrant l'Esperit Sant?

* A BEC: “perquè vol que siguem sants com ell”. (Nota del traductor).
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Lliçó 7: Per al 18 de febrer de 2017

L’ESPERIT SANT 
I EL FRUIT DE L’ESPERIT

Dissabte 11 de febrer

LLEGEIX PER L’ESTUDI D’AQUESTA SETMANA: Joan 15:1-11; Gàlates 5:22; 
1 Corintis 13; Romans 14:17; Efesis 5:9; Mateu 5:5.

PER MEMORITZAR:
“Però el fruit de l’Esperit és: amor, goig, pau, longanimitat, benignitat, 
bondat, fe, mansuetud, temprança: contra aquestes coses no hi ha llei” 
(Gàlates 5:22, 23, SBT).

El fruit  de l'Esperit  és la vertadera essència de la vida cristiana. Tot i  que l'apòstol Pau
presenta una llista de nou aspectes diferents d'aquest fruit, però és un fruit i ha de ser vist de
manera integral. El fruit de l'Esperit no ens diu el que una persona pot ser capaç de fer per a
Déu mitjançant els dons espirituals i els talents. Més aviat ens mostra de quina manera la
persona viu per a Déu. Ens diu qui és la persona. Totes les virtuts introduïdes a Gàlates 5:22
i  23 estan presents  en Jesucrist.  Per  tant,  el  fruit  de l'esperit  és  la  vida de Jesucrist  en
nosaltres, feta possible gràcies al poder de l'Esperit Sant.

El fruit de l'Esperit Sant no és quelcom que aconseguim merament per esforços humans.
És possible produir i mostrar algunes d'aquestes mateixes virtuts per mitjà de l'exercici de la
nostra força de voluntat, però això no és el mateix que el que fa l'Esperit Sant en nosaltres.
El que produïm per nosaltres mateixos és com una fruita de plàstic comparada amb una de
real. El fruit real no és manufacturat; creix arran d'una relació. Quan l'Esperit ens connecta
amb Jesús, per mitjà de la seva Paraula escrita, les seves característiques comencen a ser
revelades a la nostra pròpia vida.
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Lliçó 7   //   Diumenge 12 de febrer

LA CONDICIÓ FRUCTÍFERA 

Llegeix Joan 15:1 a l'11. Per què el fruit només pot surgir d'una relació viva amb Jesús, el

Cep? Per què és tan important romandre en Jesús? De quina manera romanem en ell?

El primer secret del cristià per donar fruit és romandre en Crist.  Sense Crist, no podem
produir fruit espiritual genuí. El fruit de l'Esperit no se'ns ha imposat des de fora, sinó que és
el resultat de la vida de Crist en el nostre interior. A Joan 15:1 a l'11, Jesús ens diu que el fet
de donar fruit és el resultat de la vida de Crist, el Cep, que flueix per les branques, és a dir,
els creients. El creixement del fruit és l'obra de Déu per mitjà de Jesucrist.

La responsabilitat  del  creient és  romandre en Crist.  Quan Crist  habita en els  nostres
pensaments, es tornarà visible en les nostres accions. Jesús viu la seva vida en nosaltres. La
vida que Crist  va viure serà reproduïda en nosaltres,  en el  sentit  que reflectirem el  seu
caràcter. 

El fruit de l'Esperit Sant és el caràcter de Jesús, produït per l'Esperit Sant en els seguidors
de Crist. Quan Crist habita en nosaltres, caminem “en l'Esperit, i no satisfarem* els desitjos
de la carn” (Gàlates 5:16)#.

En paraules de Jesús: “Tots els arbres bons donen bons fruits, però els arbres bords els
donen dolents. Un arbre bo no pot donar fruits dolents, i un arbre bord no pot donar fruits
bons” (Mateu 7:17, 18). El fruit bo és el resultat de la nostra relació de permanència amb
Jesús, mitjançant l'Esperit Sant. Quan cooperem amb les impressions internes de l'Esperit en
el  nostre  cor,  el  fruit  de  l'Esperit  es  fa  evident  en la  nostra  vida.  El  nostre  caràcter  és
transformat per reflectir el caràcter de Jesucrist en el que diem i fem, i fins i tot en allò que
pensem.  L'Esperit  Sant  ens  dóna poder  per  viure  victoriosament  i  per  desenvolupar  les
virtuts que són característiques d'aquells que són fills de Déu. 

A 2 Timoteu 3:5, l'apòstol Pau descriu a persones que “amb aparença de pietat, però negant la

seva eficàcia”. Quina és la diferència entre una pietat pietat aparent i una vida que és plena de

l'Esperit  Sant?  De  quina  manera  podem saber  quina  mena de  vida  estem vivint  nosaltres

mateixos?

* Cursiva nostra. Al text literal: “satisfareu”. (Nota del traductor).

# A l'edició en espanyol: “en el Espíritu, y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne”
(RVA). (Nota del traductor).
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Dilluns 13 de febrer   //   Lliçó 7

EL FRUIT DE L’AMOR

Llegeix Gàlates 5:22 i 1 Corintis 13. Per què l'amor és el primer i el més important aspecte

del fruit de l'Esperit? De quina manera l'amor afecta tots els altres aspectes d'aquest fruit?

L'amor és, apropiadament, la més important característica del fruit de l'Esperit i impregna
tota  la  resta.  En  cert  sentit,  totes  les  altre  qualitats  anomenades  poden  ser  vistes  com
aspectes de l'amor. Com que Déu és amor (1 Joan 4:8), la virtut cristiana més important és
l'amor (1 Corintis 13:13). L'amor de Deu és el fonament i la font de qualsevol altra virtut; i
és vessat al nostre cor mitjançant l'Esperit Sant (Romans 5:5). L'ampr és l'evidència que som
fills de Déu.

Aquest amor és molt més que el simple afecte humà. No pot ser produït per l'esforç
humà, sinó que arriba com a resultat  de  romandre en Crist.  Un amor així  és  generós  i
immerescut. Només aquest amor té el poder per transformar. En la seva naturalesa dòcil però
forta, l'amor diví guia al pecador al penediment i desperta el desig de quelcom millor. L'amor té
poder per unir, fins i tot a aquells que abans eren enemics (Lluc 6:27, 28; Romans 5:8). Per
això, pel nostre amor mutu, el món coneixerà que els cristians som de veritat seguidors de
Jesucrist (Joan 13:35). Aquest fruit d'amor també portarà als cristians a manifestar comprensió
i sensibilitat vers els altres.

És interessant que la descripció mestre de l'amor a 1 Corintis 13 estigui, justament, entre
els capítols 12 i 14. Aquests dos capítols tracten sobre els dons de l'Esperit. El capítol 13,
però, parla de l'amor: el fruit de l'Esperit. Inclús els dons superiors no són res sense amor.
Els dons de l'Esperit sense el fruit de l'Esperit no tenen poder i no produeixen la benedicció
que Déu desitja. L'amor, però, és la cola que uneix les altres virtuts del fruit de l'Esperit en
una unitat completa i dóna autenticitat a tot el que fem.

Quins aspectes de la teva vida no tenen la qualitat de l'amor? Demana a l'Esperit Sant que

t'ompli d'amor vers aquelles persones amb qui t'haguis de relacionar diàriament. Recorda que

Déu també ens estima per mitjà d'altres persones. De quina manera pots mostrar amor vers els

altres? De quina manera l'amor afecta aquestes altres virtuts anomenades en el fruit de l'Esperit?
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Lliçó 7   //   Dimarts 14 de febrer

GOIG, PAU I PACIÈNCIA

Romans 14:17 diu: “Perquè el regne de Déu no és menjar ni beure, sinó justícia i pau i goig
en l'Esperit Sant” (SBT). És a dir, el goig és la reacció de l'amor a la benedicció de Déu i la
seva gran misericòrdia i perdó.

Ara bé, el goig humà sovint s'enfoca en coses terrenals i es veu afectat per les condicions
que ens envolten. El goig que està basat en el fruit de l'Esperit s'enfoca en Déu i en allò que
ell ha fet per a nosaltres, i no està motivat per les condicions circumdants. Com a poble de
Déu, hem d'estar joiosos. Això no significa que tota l'estona hem de somriure, encara que un
somriure amable expressa molt. La nostra confiança en Déu, però, ens donarà abundants
raons per alegrar-nos amb goig indescriptible pel que ell ha fet per nosaltres i en nosaltres.
El goig espiritual és el resultat d'una fe activa.

Llegeix Joan 14:27 juntament amb Romans 14:17. De quina manera es relaciona la pau amb

l'obra de l'Esperit Sant?

La pau és més duradora que el goig, i arriba com a resultat de ser justificats per la fe en
nostre Senyor Jesucrist (Romans 5:1). Quan estem en pau amb Déu, l'Esperit Sant ens guia a
ser  pacífics  i  pacients  amb els  altres.  A causa que el  Déu de  pau estarà  amb nosaltres
(Filipencs 4:9) per mitjà de l'Esperit Sant, no serem amatents de litigis i buscadors de plets
ni venjatius amb els altres. Més aviat buscarem viure tan pacíficament com sigui possible
amb tothom  (Romans 12:18).

Llegeix 2 Pere 3:9. De quina manera la paciència reflecteix el caràcter de Déu?

La paciència no és una característica comuna a tots els éssers humans. Paciència significa
aguantar als altres o suportar certes característiques, tot i que no siguin fàcils. Però inclús
enmig de les  dificultats,  no  estem sols.  Déu ens  sosté  mitjançant  el  seu  Sant  Esperit  i
construeix en nosaltres paciència,  una característica que és distintiva dels  creients  en el
temps de la fi (Apocalipsi 14:12). Només aquells que apunten a un blanc digne poden ser
pacients.

Goig, pau i paciència. Quant d'aquest fruit experimentes a la teva vida? En quines d'aquestes

àrees necessites que l'Esperit hi treballi més?
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Dimecres 15 de febrer   //   Lliçó 7

BENIGNITAT, BONDAT I FIDELITAT

Llegeix 1 Corintis 13:4. Per què la benignitat genuïna té un atractiu tan positiu pels altres?

On veus la benignitat de Déu en el seu tracte amb la humanitat?

“Benignitat” és un mot que sovint s'utilitza per descriure la manera que Déu es relaciona
amb el seu poble. Benignitat també descriu la manera com hauríem de tractar als altres quan
fracassen. Déu podria ser molt dur quan tracte les nostres faltes. Però ell actua de la mateixa
manera com ho faria un pare amant amb ujn fill que està aprenent (Osees 11:1-4). Potser no
hi  ha  res  que  desacrediti  més,  ni  amb tanta  freqüència,  el  nostre  testimoni  i  el  nostre
ministeri cristians com la antipatia. No és tant difícil ser benigne, i pot obrir la porta del cor
de l'altra persona. No importa com de ferms hem de ser en la reprovació, no ens hem de
tornar hostils en el nostre tracte amb els altres, més enllà de les seves faltes i problemes.

Llegeix Efesis 5:9. Què acompanya a la benignitat, segons aquest passatge?

La bindat és amor en acció. La bondat que creix com fruit de l'Esperit també inclou obres i
actes de bondat. Es demostra en obres pràctiques realitzades amb amor pels altres. Quan
som plens de l'Esperit Sant, hi ha un desbordament positiu de bondat vers les persones amb
les que entrem en contacte.

Llegeix Gàlates 5:22. Per què és important ser confiable i fidedigne en el nostre caminar

cristià amb Déu?

El que aquí veiem és la fidelitat de caràcter i conducta que es produeix per mitjà de l'Esperit
Sant. “Fidelitat” (“fe”, a la  SBT) significa “fiabilitat” o “ser digne de confiança”. Qui són
fidels compleixen allò que han promès. Fidelitat també és una de les característiques de
Jesucrist, qui és anomenat “el testimoni fidel”* (Apocalipsi 1:5, SBT);L i de Déu el Pare, que
guarda les seves promeses i és fidel en allò que fa (1 Corintis 1:9; 10:13; 1 Tessalonicencs 5:24;
2 Tessalonicencs 3:3). En la nostra fidelitat, reflectim la imatge de Déu en la nostra vida.
“No són els grans resultats que puguem obtenir, sinó els motius que ens impulsen a actuar
els qui tenen valor per a Déu. Ell aprecia la bondat i la fidelitat més que la grandesa de
l'obra realitzada” (TI 2:453).

* A BEC: “el testimoni fidedigne”. (Nota del traductor).
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Lliçó 7   //   Dijous 16 de febrer 

MANSUETUD I DOMINI PROPI

“Mansuetud, temprança: contra aquestes coses no hi ha llei” (Gàlates 5:23, SBT); “Feliços

els  dòcils,  perquè  ells  heretaran  la  terra”  (Mateu  5:5,  SBT).  Per  què  la  mansuetud  és

important per a tenir un lideratge semblant al de Crist?

Mansuetud (“senzillesa”, a BEC) no significa debilitat. No és covardia ni manca de lideratge.
Al contrari, Moisès va ser anomenat l'home més humil de la Terra (Nombres 12:3) i, això no
obstant, va ser un lider poderós del poble de Déu. Les persones manses no són esvalotades,
ni cerquen plets ni són egoistament agressives. Més aviat serveixen amb un esperit dòcil. La
mansuetud pot ser l'expressió exterior de la fe i la confiança interior, no en un mateix, per
descomptat,  sinó en el  poder  de  Déu,  qui  treballa en nosaltres.  Sovint,  aquells  que  són
bulliciosos, esvalotadors i excitadors estan amagant inseguretats i temors.  

Llegeix  Gàlates 5:23  i  Proverbis  16:32.  Quina  misèria  ens  sobrevé  quan no exercim el

domini propi? Quines benediccions obtenim si tenim domini propi i som temperants en la

nostra vida?

El darrer aspecte del fruit de l'Esperit  és la temprança (“autodomini”, a  BEC), o domini
propi. En aquest aspecte, tots hem de ser curosos, perquè qui no té, en alguna o altra àrea,
lluites  amb el  domini  propi?  Abans de poder governar  una ciutat,  una comunitat  o una
església, hom ha de ser capaç de governar el seu propi esperit. La vertadera temprança és
poder controlar no només en la gana o la beguda, sinó també tota altra àrea de la vida.

Tots els aspectes esmentats anteriorment formen part d'un sol fruit de l'Esperit. Quan la
Bíblia descriu l'obra de Déu en la nostra vida, els aspectes ètics de santedat tenen prioritat
sobre els dons carismàtics. La semblança a Crist en tot aspecte és el que realment importa en
la vida del creient. Ja que el fruit de l'Esperit és el senyal distintiu comú de tots els creients
per tot arreu, produeix una unitat visible en la seva església.

Pensa en àrees de la  teva vida on hauries  d'exercir  més domini  propi.  Potser  ho estiguis

aconseguint en algun aspecte, però no tant en algun altre. Per què és important, gràcies al poder

de Déu, tenir control sobre totes les àrees? Porta la teva resposta a la classe del dissabte.
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Divendres 17 de febrer   //   Lliçó 7

PER ESTUDIAR I MEDITAR: “En llenguatge modern, el passatge de Gàlates 5:22 i
23 hauria de dir quelcom de semblant al següent: ‘El fruit de l'Esperit és tenir una disposició
afectuosa i amant; un esperit radiant i un temperament alegre; una ment calma i una actitud
assossegada;  paciència  tolerant  davant  circumstàncies  provocadores  i  persones  difícils;
perspicàcia comprensiva i una actitud servicial discreta; justícia generosa i profunda caritat;
lleialtat i fiabilitat sota tota circumstància; humilitat que s'oblida del jo davant el goig dels
altres; i, en totes les coses, domini propi i autocontrol, que és la nota final de l'Esperit. Tot es
troba en el mot «fruit». No és pel propi l'esforç ni per permanència; no és per preocupació,
sinó per confiança; no es per obres, sinó per fe’” (S. CHADWICK, a  ARTHUR WALKINGTON

PINK, The Holy Spirit, capítol 30).
“Si vostè té l'amor de Déu en el seu cor i estima la veritat, amb la fe més santa desitjarà

contribuir al desenvolupament del seu germà. Si escolta algun comentari que perjudiqui a un
amic o germà, no el fomenti; és obra de l'enemic. A qui l'expressi, bondadosament faci'l
recordar que la Paraula de Déu prohibeix aquesta mena de conversa” (RP 78).

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. A classe, parla sobre la pregunta final del dijous respecte a la necessitat de domini propi.

Si som salvats per gràcia, per què és tan important la victòria sobre el pecat? Desprès de
tot, l'evangeli no tracte del perdó dels pecats? Al mateix temps, pensa en el caràcter de
Judes i com va actuar en les seves accions el pecat de la cobdicia. Què podem aprendre
d'aquest exemple en resposta a la pregunta sobre la necessitat d'aconseguir victòries? Per
altra banda, de quina manera el que diu Ellen G. White al següent text aboca llum sobre
la pregunta de la nostra necessitat de victòria? “Només un sol tret dolent en el caràcter,
un sol desig pecaminós, persistentment albergat, neutralitza amb el temps tot el poder de
l'evangeli” (CC 34).

2. Per què el fruit de l'Esperit és més important que qualsevol do de l'Esperit?
3. A classe, llegeix en veu alta 1 Corintis 13 i parla sobre el què significa. Per què Pau

emfatitza tant en la necessitat de l'amor? De quina manera podem aprendre a estimar de
la manera que Pau descriu? Per què és tan crucial la mort al jo i la permanència en Crist,
especialment a l'hora d'estimar a aquells a qui realment no estimem?
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Lliçó 8: Per al 25 de febrer de 2017

L’ESPERIT SANT 
I ELS DONS DE L’ESPERIT

Dissabte 16 de febrer

LLEGEIX PER L’ESTUDI D’AQUESTA SETMANA: 1 Corintis 12:4-7, 11; Efesis 4:7; 
1 Corintis 12:14-31; Romans 12:3-8; 1 Joan 4:1-3.

PER MEMORITZAR:
“Tenim diversitat de dons, però l’Esperit és el mateix; i encara que els 
serveis estan repartits, el Senyor és el mateix; les funcions són variades, 
però és el mateix Déu qui opera totes les coses en tots nosaltres” 
(1 Corintis 12:4-6).

Quan Jesús va deixar als seus deixebles i va ascendir al cel, amb el seu Pare, els va encarregar
una tasca  específica:  predicar  les  bones  noves  de l'evangeli  al  món.  I  no  els  va  deixar
desproveïts: els hi va donar els mitjans necessaris per portar a terme allò que els va manar fer en
el seu nom, i per mitjà del poder i l'ajut de l'Esperit Sant. A 1 Corintis 1:4 al 7, Pau agraeix
“per la gràcia de Déu que us ha estat donada en Crist-Jesús, perquè en ell heu estat enriquits
en tot, [...] de manera que no us manca cap do” (SBT).Els dons de l'Esperit Sant són atorgats
per mitjà de l'Esperit Sant en Crist per a edificació de la seva església. 

Aquesta setmana estudiarem l'Esperit Sant com a Dador sobirà dels increïbles dons de
Déu, i veurem la diferència entre el fruit de l'Esperit i els dons de l'Esperit.
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Lliçó 8   //   Diumenge 19 de febrer

EL FRUIT DE L’ESPERIT I ELS DONS DE L’ESPERIT

El fruit de l'Esperit i els dons de l'Esperit tenen el mateix Autor. Però no són el mateix. A ningú
se li  requereix manifestar un do de l'Esperit,  però tots haurien de manifestar el fruit  de
l'Esperit. Els dons espirituals no necessàriament testifiquen de la nostra espiritualitat; però el
fruit de l'Esperit, sí. Mentre que hi ha un sol fruit de l'Esperit, hi ha molts dons i alguns són
majors que altres.

Llegeix 1 Corintis 12:4 al 7, i 11. Quina és l'essència del que Pau està ensenyant aquí?

Encara que tots els aspectes del fruit de l'Esperit han estat dissenyats per Déu per a que
siguin visibles en la bvida dels seus seguidors, no tots els creients tenen el mateix do o els
mateixos dons. Nio hi ha cap mandat que indiqui que tots han de tenir un do en particular,
com pot ser parlar en llengües. Més aviat, Déu, en la seva sobirania, dota als seus creients
diferents dons com ell veu convenient. Els dons de l'Esperit són donats per a que puguem
servir als altres i edificar el cos de Crist, la seva església. Aquests dons no són atorgats pel
nostre propi plaer ni glòria. Són donats per l'avanç de la causa de Déu.

Per tant, els dons espirituals no tenen cap valor sense el fruit de l'Esperit. És interessant
que, dins el context dels dons espirituals, sovint es fa referència a l'amor. Immediatament
desprès d'1 Corintis 12, ve la descripció suprema de l'amor, al capítol 13. Efesis 4:11 al 13 és
seguit, als versicles 15 i 16, per una referència a l'amor. Els versicles següents a Romans 12:3
al 8, on s'esmenten els dons de l'Esperit, parlen sobre l'amor (versicles 9, 10).

Desprès de tot, els dons són dons de gràcia; és a dir, són dons d'amor. Són atorgats per
amor i serveixen al amor de Déu per a poder arribar a altres persones. A l'estimar als altres,
estem revelant l'amor de Déu per ells. Un Déu d'amor omniscient proveeix els mitjans er
portar a bon terme el que ha comissionat al seu poble. Potser per això l'amor és el do més
gran de tots (1 Corintis 13:13).

Per què l'ampr és tan central en tot el que fem com a cristians? De quina manera l'amor, en cert

sentit, ens dóna “poder” per testificar?
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Dilluns 20 de febrer   //   Lliçó 8

DÉU, EL SOBIRÀ DADOR DELS DONS ESPIRITUALS

No som nosaltres els qui decidim quins dons hem de tenir. La paraula grega pels dons de
l'Esperit  és  charismata;  són dons de gràcia,  distribuïts  i  donats  per  Déu mateix.  No els
obtenim pel nostre estatus, la nostra posició, el nostre honor, la nostra educació o el nostre
acompliment espiritual. Són dons donats lliurament per amor, a fi que puguem complir la
tasca que Déu ens ha assignat.

Llegeix Efesis 4:7. Sovint pensem que l'Esperit Sant és qui atorga els dons espirituals. Però

l'apòstol  Pau també connecta a Jesucrist  en la seva distribució.  De quina manera està

involucrat Jesús a l'hora d'atorgar dons?

Pau diu que la gràcia de Crist va assegurar el dret d'entregar-nos dons. Però és l'Esperit Sant
qui els distribueix als membres de l'església. Aquells que ha acceptat a Jesucrist com el seu
Salvador personal i creuen en ell seran equipats per l'Esperit Sant amb dons espirituals “com
ell vol” (1 Corintis 12:11, SBT). La distribució dels dons és decisió sobirana de Déu.

Una habilitat innata, per si mateixa, no és un do espiritual. Els dons espirituals no són el
mateix,  que  els  talents  naturals  que  una  persona  pot  haver  desenvolupat  per  mitjà  de
l'educació intensa. Molts no cristians són beneïts amb talents providencials. Tot i que cada
cosa  bona  i  tot  do  perfecte,  bàsicament,  provenen de  Déu (Jaume 1:17),  ell  ha  decidit
equipar als sues creients amb dons especials per a beneir la vida d'altres cristians i d'edificar
la  seva  església.  Déu també pot  utilitzar  un  talent  natural  amb aquest  propòsit  quan la
persona reconeix que fins i tot aquest talent, en darrera instància, prové de Déu, i desprès,
amb oració i submissió, dedica aquest talent a l'obra de Déu.

Què diu Pau al seus lectors, a 1 Corintis 12:14 al 31, sobre la distribució dels dons? Per què

aquesta perspectiva és tant important per entendre la manera de com funcionen els dons

espirituals a l'església?

L'Esperit Sant és qui diagnòstica els dons segons la seva saviesa i voluntat. Per raó que ens
estima  i  sap  millor  que  ningú  com  podem  servir-lo  eficientment,  no  necessitem  ser
envejosos dels altres i dels seus dons. Envejar dons aliens és un senyal d'ingratitud vers Déu
i que dubtem de la seva saviesa al distribuir els seus dons.

Quins dons ha atorgat Déu als membres de la teva església? Quins missatges pots obtenir del

fet que diferents persones tenen diferents dons?
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Lliçó 8   //   Dimarts 21 de febrer

EL PROPÒSIT DELS DONS ESPIRITUALS

Llegeix Romans 12:3 al 8; i Efesis 4:8 al 12. Quin és el propòsit dels dons espirituals que

Déu ens dóna?

Els dons espirituals van ser donats clarament pel servei, i no per a la nostra santificació. No
són trucs miraculosos que satisfan la nostra curiositat, ni tampoc són atorgats com antídot
per l'avorriment. Sovint pensem en els dons de l'Esperit Sant en termes de suplir les nostres
necessitats espirituals, o amb la finalitat de donar-nos poder en el nostre caminar amb Déu.
El resultat és una visió dels dons de l'Esperit Sant que està centrada més en el cristià que en
Crist. Està més enfocada en nosaltres que en Déu. Quan intentem recuperar la perspectiva
centrada en Déu dels dons espirituals, ens adonem que els dons que Déu dóna compleixen
múltiples propòsits divins: són atorgats per a l'edificació de l'església i fomentar la seva unitat
(Efesis  4:12-16).  Són  donats  per  continuar  el  ministeri  de  l'església  encarregat  per  Déu
(versicles 11, 12). I, en darrera instància, són donats per glorificar a Déu (1 Pere 4:10, 11)

Aquesta és la raó per la qual els dons mai són atorgats per complaure'ns a nosaltres
mateixos. Són per a edificació dels altres (1 Pere 4:10; 1 Corintis 14:12, 26). Són donats per
proporcionar guany espiritual i edificació per a l'església sencera. És una tragèdia quan els
dons de Déu, que se suposa que haurien de fomentar la unitat a l'església, són mal utilitzats i
només  alguns  individus  es  veuen  beneficiats.  Quan  això  passa,  algunes  persones  reben
prominència indeguda; la qual cosa, al seu torn, fomenta la desunió i dóna lloc a divisions.

Massa sovint pensem en els dons espirituals únicament en termes d'habilitat i de talents.
Mentre aquests estan involucrats en els dons espirituals, hauriem recordar que, a l'atorgar un
do espiritual, l'Esperit Sant sempre dóna una tasca o un ministeri específics que l'acompanyen
(1 Pere 4:10). De tal manera que es podria dir que els dons espirituals són certes capacitats
donades sobrenaturalment per Déu, per mitjà de l'Esperit Sant. Aquests dons capaciten a la
persona per un mena especial de servei que edificarà a l'església i són necessaris a fi de
assolir aquest objectiu.

Per què penses que un propòsit primari dels dons és la unitat de l'església? De quina manera

els creients amb diferents dons poden apuntar a la unitat de l'església? Què ha de passar per a

que els diferents dons siguin una benedicció en lloc d'una font de divisió?
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Dimecres 22 de febrer   //   Lliçó 8

EL DO, ABANS I ARA

Llegeix 1 Corintis 14;1. Compara les diferents llistes que trobem a 1 Corintis 12:7 a l'11, i 27

al 31; Romans 12:3 al 8; i Efesis 4:11 i 12. Aquests dons, van ser donats únicament als

creients del Nou Testament? Per què avui també estan disponibles?

Hi ha  alguns  cristians  que pensen que els  dons  espirituals  esmentats  al  Nou Testament
estaven restringits a l'època de Jesús i els apòstols. Argumenten que, amb la mort del primer
apòstol,  els  dons espirituals  especials  també han desaparegut de l'església.  Per sustentar
aquesta posició, citen 1 Corintis 13:10, on l'apòstol Pau afirma que “quan vindrà allò que és
perfecte, serà inútil allò que és incomplet”*. Sí, vindrà el temps on els dons cessaran. Però
cessaran únicament quan allò perfecte hagi arribat; és a dir, quan ja no hi veiem per un
mirall, de manera borrosa, sinó cara a cara, quan Jesús torni. La Bíblia ens diu que els dons
espirituals  són  donats  per  edificació  de  l'església  (1  Corintis  12:28).  Pau  amonesta  als
creients: “Anheleu els dons de l'Esperit” (BCI)#. Són necessaris pel benestar del cos. En
absència de  qualsevol  evidència  bíblica que Déu els  hagi  abolit,  hem d'entendre  que el
propòsit de Déu és que romanguin fins que l'església hagi culminat la seva missió i Crist
hagi tornat a la Terra.

L'obra de Déu serà completada a la fi del temps amb poder i fortalesa molt majors que
els inicis. Mentre l'església sigui cridada a preparar el món per a la segona vinguda de Crist,
Déu no deixarà que els membres de l'església quedin sense ajut per complir la seva missió.
No obstant això, aquests dons mai substituiran la Bíblia, ni ocuparan el mateix lloc que ella.
Més aviat, són un compliment de la promesa bíblica de capacitar als creients a fi que puguin
edificar el cos de Crist i preparar al món pel prompte retorn de Jesús.

Llegeix Efesis 4:11 al 13, especialment el versicle 13, que diu: “Fins que tots hàgim assolit la

unitat de la fe i el ple coneixement del Fill de Déu, fins a conformar l'home madur, en el complet

desenvolupament del Crist”. Què ens diu això sobre la necessitat present dels dons a l'església?

* A SBT: “quan vingui allò perfecte, llavors allò que és en part serà abolit”. (Nota del traductor).

# A l'edició espanyola: “Desead ardientemente los dones espirituales” (BA). (Nota del traductor).
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Lliçó 8   //   Dijous 23 de febrer

L’ESPERIT SANT I EL DO DEL DISCERNIMENT

Llegeix 1 Corintis 12:10 i 14:29; i 1 Joan 4:1 al 3. Per què és important el do del discerniment?

Encara que hi ha dons espirituals genuïns a l'església, la Bíblia també ens adverteix en quant
a no creure a tot esperit, sinó més aviat provar als esperits per la seva conformitat amb les
Escriptures  i  la  seva  congruència,  i  si  exalten  a  Jesús  com al  Senyor.  És  necessari  el
“discerniment d'esperits” (1 Corintis 12:10), perquè no tot el que pretén ser de Déu prové
realment d'ell. Se'ns adverteix que hi ha poders demoníacs buscant enganyar a l'església, i
que hi ha imitacions diabòliques dels dons genuïns de l'Esperit, com ara falses ensenyances,
falses  profecies,  visions  mentideres,  dons  de  llengües  falsos,  poders  de  sanitat  ocults,
meravelles i senyals enganyoses, etc.

Alguns que accepten la validesa dels dons espirituals encara avui, però, els han donat un
èmfasi  especial  en  alguns dons  espirituals,  i  han  atorgat  prominència  injustificada  a  la
presència  de  senyals  i  meravelles  especials.  És  interessant  que  Pau  esmenti  el  do  del
discerniment després de referir-se al do de “fer miracles” i el “do de profecia”, i abans de
d'esmentar el do de llengües (1 Corintis 12:10).

A fi de preservar a l'església en la veritat i la unitat, i per salvaguardar als membres de
seguir a falsos profetes i ser enganyats per falsos senyals i miracles, Déu dóna a l'església el
do del discerniment. L maduresa bíblica, el coneixement i la fidelitat a la Paraula de Déu, en
fe i pràctica, són necessaris per fer avaluacions apropiades. La base per a tot discerniment,
però, ha de ser la Paraula de Déu. Únicament al provar tot segons la Paraula, podem estar
segurs de si el que estem escoltant o veient és verdaderament del Senyor o si prové, més
aviat, d'una altra font.

“Qui faci de l'operació de miracles la prova de la seva fe trobarà que Satanàs pugui,
mitjançant una varietat d'enganys, realitzar meravelles que passaran per miracles genuïns.
[...] No deixeu que transcorrin els dies ni que es perdin les precioses oportunitats de buscar
al Senyor de tot cor, i amb tota la ment i l'ànima. Si no acceptem la veritat amb amor, podem
trobar-nos  entre  aquells  que  veuran  realitzar  miracles  pel  poder  de  Satanàs  en  aquests
darrers  dies,  i  que  creuran  en  ells.  Moltes  coses  estranyes  passaran  per  miracles
meravelosos, però haurien considerar-se com a enganys inventats pel pare de la mentida.
[...]  Hi  haurà  persones  que,  sotmeses  a  la  influència  dels  esperits  malignes,  realitzaran
miracles” (MS 2:60, 61).
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Divendres 24 de febrer   //   Lliçó 8

PER ESTUDIAR I MEDITAR: Llegeix La gran controvèrsia, pàgs. 306-309 [565-571]
(“La influència dels esperits del mal”), 357-362 [651-660] (“La nostra única salvaguarda”)*.

Alguns es pregunten: “Per què no veiem avui la mateixa mena de miracles que es veien als
temps bíblics, com ara curacions miraculoses?”. En primer lloc, si  escoltem històries de
miracles. I, veritablement, algunes persones els han vist amb els seus propis ulls. En segon
lloc,  quan llegim la Bíblia,  ens dóna la impressió que els  miracles passaven de manera
constant. Però només ens sembla així perquè l'Esperit Sant va inspirar als autors bíblics a
escriure sobre els esdeveniments que eren crucials en l'establiment de l'església primitiva, i
aquests esdeveniments sovint incloïen miracles. Podríem imaginar-nos que, en la majoria
dels  casos  i  la  major  part  del  temps,  les  coses  en aquell  temps eren igual  que ara:  les
persones aprenien de la Paraula de Déu i, després, responien a l'Esperit Sant. Per últim,
Ellen G. White va escriure: “La manera com Crist va obrar consistia en predicar la Paraula i
en alleujar els patiments mitjançant obres miraculoses de curació. Però se m'ha dit que avui
no  podem obrar  de  la  mateixa  manera,  perquè  Satanàs  exercirà  el  seu  poder  realitzant
miracles.  Els  servents  de  Déu  d'avui  no  podrien  obrar  mitjançant  miracles,  perquè  es
realitzaran obres espúries de curació que es faran passar per divines. Per aquesta raó, el
Senyor ha designat un mètode mitjançant el qual el seu poble ha de dur a terme l'obra del
sanament físic, combinant-lo amb l'ensenyança de la Paraula. S'han d'establir sanatoris i,
amb aquestes institucions,  han de relacionar-se obrers  capaços de dur a terme una obra
mèdica missionera genuïna. Així s'envoltarà amb una influència protectora a aquells que
acudeixen als sanatoris a la recerca de tractament” (MS 2:62).

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. Quina és la diferència entre el fruit de l'Esperit i els dons de l'Esperit?
2. De quina manera la comprensió que els dons son atorgats per un Déu amant i savi pot

ajudar-nos a apreciar els diversos dons en la nostra església?
3. Per què els senyals i les sanacions miraculoses no són en si mateixes una guia segura per

determinar la seva veritat? Què necessitem untament amb elles?
4. “En virtut de la gràcia que m'ha estat concedida, aviso a tots i cada un de vosaltres que

ningú no se  sobreestimi  més  enllà  del  que  cal,  sinó  que  es  tingui  en una  estimació
prudent,  segons la  mesura de la  fe que Déu li  hagi  impartit”  (Romans 12:3).  Quina
amonestació crucial se'ns dóna aquí? Com d'“alt” hauria de ser el concepte que tenim de
nosaltres mateixos?

* A l'edició espanyola les referències de les pàgines no són correctes. (Nota del traductor).
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Lliçó 9: Per al 4 de març de 2017

L’ESPERIT SANT 
I L’ESGLÉSIA

Dissabte 25 de febrer

LLEGEIX PER L’ESTUDI D’AQUESTA SETMANA: Efesis 1:22, 23; 1 Corintis 12:13; 
Romans 6:3-7; Fets 17:11; Efesis 4:5, 6; Fets 2:4-11.

PER MEMORITZAR:
“Disposats a conservar la unitat de l'Esperit amb els lligams de la pau. 
Un sol cos i un sol esperit, com també és una de sola l'esperança 
a què heu estat cridats; un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme” 
(Efesis 4:3-5).

A vegades pensem en l'Esperit Sant treballant únicament en l'àmbit individual i en la vida de
cada  creient  de  manera  personal.  Però  aquesta  obra  individual  és  el  fonament  de  la
comunitat espiritual. L'Esperit Sant és el responsable final de l'existència de l'església de
Crist.

Sovint ens trobem temptats en pensar que l'església existeix i creix gràcies a les ostres
diverses activitats evangelitzadores i missioneres. Sí, Déu desitja aconseguir els seus plans
gloriosos per a l'església, i fer-ho amb el nostre ajut. Però la vertadera raó de ser església no
rau en allò que fem; tampoc és el resultat de la nostra organització eficient i administració
eficaç,  per  més important que siguin.  L'Església  existeix gràcies  al  que Déu ja ha  fet  i
continua fent per nosaltres mitjançant l'Esperit Sant. És l'Esperit Sant qui crea una comunitat
espiritual i de companyonia que té la Paraula escrita de Déu, inspirada pel mateix Esperit,
com la seva autoritat de fe i pràctica. La Bíblia inspirada per l'Esperit és el fonament per  a
la unitat teològica de l'església. Sense l'obra de l'Esperit, l'església no existiria i no podria
continuar complint la seva missió unida.
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Lliçó 9   //   Diumenge 26 de febrer

L’ESPERIT SANT ENS UNEIX AMB CRIST

L'Espert Sant ens uneix de moltes maneres. No existiríem com església si l'Esperit Sant no
ens unís primerament amb Crist. Crist és el cap de l'església (veure Efesis 1:22, 23; 5:23).
Per mitjà de l'Esperit Sant, podem ser units units de manera efectiva amb Crist mateix. Estar
units a Crist és el fonament de totes les benediccions de salvació, perquè tot el que tenim en
el Senyor prové d'ell. La nostra adopció com a fill i filles de Crist, la nostra justificació a
l'igual  que  la  nostra  santificació,  la  nostra  vida  victoriosa  sobre  el  pecat  i  la  nostra
glorificació;  tot  és  rebut  gràcies  a  la  nostra  unió  amb Crist.  Per  això,  ell  ha  de  ser  el
fonament de la nostra experiència cristiana sencera-

Llegeix Efesis 2:18, i 20 al 22; i 1 Pere 2:6 i 7. Què ens diuen aquests versicles sobre el

paper de Crist i de l'Esperit Sant en la creació de l'església? 

Mitjançant l'Esperit, tenim accés a Déu el Pare. Jesús és la Roca, el fonament de la nostra
salvació, i aquell sobre qui totes les altr4es parts de l'edifici són erigides.

Després, l'obra de l'Esperit Sant a nivell individual porta a una comunitat específica de fe:
l'església. Quan hem experimentat la salvació per només la fe en Crist Jesús, i havent estat
tocats per l'amor de Déu, a l'església hi ha una dolça “comunió de l'Esperit Sant” (2 Corintis
13:14). Els creients individuals estan sent edificats en una nova mansió espiritual de Déu
“per l'obra de l'Esperit” (Efesis 2:22). Com a seguidors de Crist, hauríem de ser “sol·lícits a
guardar la  unitat  de l'Esperit  en el  vincle de la  pau” (Efesis  4:3,  SBT).  De tpta manera
possible, sense comprometre allò que no pot ser compromès, hem de buscar la unitat en la
comunitat dels creients.

Llegeix Colossencs 3:12 al 14. De quina manera pots donar exemple d'aquests atributs i

contribuir a la unitat de l'església? Per què aquests atributs són tan importants per a la

unitat de l'església?
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Dilluns 27 de febrer   //   Lliçó 9

L’ESPERIT SANT ENS UNEIX PER MITJÀ DEL BAPTISME

Llegeix 1 Corintis 12:13. De quina manera el baptisme ens uneix amb Crist i amb l'Esperit?

És l'Esperit qui ens uneix en un sol cos de creients. L'entrada pública al regne espiritual de
Crist és per mitjà del baptisme. Som bategats en un cos eclesiàstic específic. Per tant, el
baptisme té una dimensió de comunió distintiva i  importants implicacions de comunitat.
Com seguidors de Crist, no podem viure pel nostre compte. Tots necessitem el suport, l'ànim
i l'ajut dels altres. I certament no podem complir la missió divina en solitud. Per això Déu va
crear l'església. Seguir a Crist significa seguir-lo en comunió amb altres creients. Per això, el
baptisme i l'església tenen un component visible.

Llegeix Romans 6:3 al 7. Què simbolitza el baptisme bíblic?

L'acte de ser enterrats amb Jesucrist en la mort de la tomba d'aigua, per mitjà del baptisme, i
ser ressuscitats a una nova vida de comunió amb Jesús, nostre Senyor i Salvador, simbolitza
la crucifixió de l'antiga vida i la confessió pública d'acceptar a Crist com a nostre Salvador.

“El baptisme és una solemne renúncia al món. Per aquesta professió, el jo mor a la vida
de pecat. Les aigües cobreixen al candidat, i en presència de l'univers sencer es segella la
promesa mútua. En el nom del Pare, i del Fill i de l'Esperit Sant, l'home és sepultat amb
Crist en el baptisme i s'alça de l'aigua per viure una nova vida de lleialtat a Déu” (FV 146).

El baptisme és un pas positiu que han de complir tots els que desitgen reconèixer-se sota
l'autoritat  del  Pare,  del  Fill  i  de l'Esperit  Sant.  En altres paraules,  el  baptisme marca el
vertader  penediment  i  la  crucifixió  de  la  vida  antiga,  i  senyala  al  nou  naixement,  o
conversió. També abasta obligacions mútuament pactades. El creient promet ser fidel a Déu
i als seus seus manaments, i Déu garanteix que podem dependre del seu ajut sempre que el
necessitem.

Ja heu pres la decisió del baptisme del creient? Sinó, què et fa aturar de seguir a Crist a través

del baptisme? Si ja has estat bategat per immersió, de quina manera ha impactat el teu pacte

baptismal en el teu caminar espiritual amb Jesús?
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Lliçó 9   //   Dimarts 28 de febrer

L’ESPERIT SANT UNEIX A L’ESGLÉSIA PER LA PARAULA DE DÉU

Llegeix Fets 17:11; i Joan 5:39, 46 i 47; i 8:31 i 32. Quina és una de les marques distintives

d'un vertader deixeble de Crist? Per què la Bíblia és tan indispensable en senyalar-nos a

Crist i en ajudar-nos a seguir-lo fidelment?

El mitjà principal pel qual l'Esperit Sant ens uneix amb Crist és la Paraula de Déu. La Bíblia és
una font confiable per conèixer a Jesús i la voluntat de Déu. Per això és tant important llegir
les Escriptures i memoritzar el seu contingut. La Bíblia és la font que té autoritat per discernir
la veritat i l'error. Pau va felicitar als habitants de Berea per la seva noblesa (Fets 17:11),
perquè estudiaven amb diligència i examinaven les Escriptures per comprovar si allò que
escoltaven era veritat.

Tota reforma i reavivament espiritual, no importa si ens afecta individualment o com a
església  de  manera  corporativa,  s'ha  de  fonamentar  en  les  Escriptures.  La  Bíblia  és  el
fonament sobre el qual la nostra fe es construeix; al mateix temps, l'amor de Jesús i a la seva
Paraula és el vincle que ens manté units.

Llegeix  Joan17:17  al  21.  Aquí  Jesús  parla  sobre  la  unitat  com  un  senyal  distintiu  de

discipulat cristià. Segons Joan 17:17, quina és la base per aquesta unitat?

La Paraula de Déu és veritat (Joan 17:17; Salm 119:160). La unitat de l'església és l'obra de
l'Esperit amb i mitjançant la Paraula escrita de Déu. L'Esperit Sant mai ens guiarà a dubtar,
criticar,  afegir  o  reduir  l'ensenyança  de  la  Bíblia.  Més  aviat,  l'Esperit  ens  fa  apreciar
l'autoritat divina de les Escriptures. L'Esperit Sant mai ens allunya de la Paraula escrita, com
tampoc ho faria de la Paraula (el Verb) vivent. Més aviat, ens manté en submissió constant,
conscient i voluntària a ambdues. La Bíblia és la font fundacional per a qualsevol unitat
teològica global. Si anéssim a minimitzar o debilitar la nostra creença implícita en la Bíblia
com la Paraula de veritat de Déu per a nosaltres, la unitat de l'església seria destruïda.

Quant de temps dediques a la Paraula? Més important, encara: de quina manera pots aprendre

a sotmetre't a les seves ensenyances?
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Dimecres 1 de març   //   Lliçó 9

L’ESPERIT SANT UNEIX A L’ESGLÉSIA PER FE I DOCTRINA

“Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme; un sol Déu i Pare de tots, que és damunt de

tots, que actua per mitjà de tots i és en tots” (Efesis 4:5, 6). Què ens està ensenyant aquí

Pau sobre la unitat i d'on ve?

La unitat en fe i doctrina s'aconsegueix només en fidelitat a la Paraula de Déu. El Senyor,
que és el mateix ahir, avui i per sempre, forma un vincle espiritual amb cada creient. El
mateix nou naixement, generat per l'Esperit Sant, la mateixa obediència a la Paraula de Déu,
feta possible per l'Esperit Sant, porten a una unitat de fe i pràctica que transcendeix tota
diferència humana i cultural.

Tot i que som cridats a sotmetre'ns a la Paraula de Déu i fer tot el que puguem per mantenir
la pau amb tothom (Romans 12:18), en darrera instància no podem per nosaltres mateixos
aconseguir la unitat teològica o la unitat de propòsit com cos de l'església. Doncs la unitat
no és tant quelcom que tinguem d'aconseguir nosaltres sinó més aviat és un do de l'Esperit
Sant, que obra en cada creient de manera individual i en l'església de manera corporativa.

El  fonament  teològic  d'aquesta  unitat  és  la  Paraula  de  Déu.  Qualsevol  apel·lació  a
l'Esperit  sense la  Paraula escrita  pot portar a  doctrines i  pràctiques dubtoses.  Al mateix
temps, qualsevol apel·lació a la Paraula de Déu sense l'Esperit Sant fa eixuta la Paraula i la
torna estèril. Atès que hi ha un sol Senyor, hi ha una sola fe que porta a un sol baptisme.
Només en la fidelitat joiosa a la Paraula de Déu podrem veure la unitat a la nostra església. I
si no hi ha unitat en fe i doctrina, no hi haurà unitat en missió.

“Tenim un Senyor, una fe, un baptisme. L'evangeli de Crist ha d'assolir totes les classes,
totes les nacions, totes les llengües i pobles. La influència de l'evangeli ha d'unir en una gran
germandat. Tenim un sol Model que hem d'imitar en la edificació del caràcter, i llavors tots
tindrem el  motlle  de  Crist;  estarem en  harmonia  perfecta;  les  nacionalitats  s'uniran  en
Jesucrist,  posseint  la  mateixa  ment,  i  el  mateix  judici,  parlant  de  les  mateixes  coses,  i
glorificant a Déu amb una sola boca” (NEV 173).

Observa la declaració d'Ellen G. White. Sense pensar en els altres, o en el que fan els altres,

sinó  només  en  tu  mateix,  pregunta't:  Què puc  fer  per  ajudar  a  assolir  aquest  meravellós

objectiu de la unitat?
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Lliçó 9   //   Dijous 2 de març 

L’ESPERIT SANT UNEIX A L’ESGLÉSIA EN MISSIÓ I SERVEI

Llegeix Fets 2:4 a l'11, i 16 al 21. Quin va ser el resultat del vessament de l'Esperit Sant en

els creients del Nou Testament?

L'Esperit Sant va ser responsable de l'esforç missioner més poderós que la història havia
presenciat fins aquell moment. Déu pot fer més mitjançant un grup petit que està unit en la
seva devoció a ell que no pas per mitjà un grup gran però dividit. Déu pot fer coses molt
més grans quan tots li dediquem a ell la nostra vida i energia, els nostres talents i recursos.

L'església del Nou Testament va créixer a partir de la unitat en la vida i la missió dels
creients.  Un petit  i  tímid  grup de  creients  va  ser  transformat  fins  conformar  una  tropa
poderosa  que  es  va  convertir  en una  efectiva  eina  que va  assolir  persones  de diferents
cultures i idiomes. Es van unir al proclamar “les grandeses de Déu” (Fets 2:11,  SBT). El
mateix Déu que va estar actiu en temps del Nou Testament estarà actiu a la fi dels temps,
quan l'obra hagi de ser finalitzada abans que Jesús retorni per segona vegada.

Llegeix Fets 2:42 al 47. En quins altres aspectes estaven units els creients del Nou Testament?

L'emprenedoria  missionera  de  la  Pentecosta va  estar  acompanyada per altres  factors als
quals  l'església  primerenca  va  romandre  unida.  Estaven  units  en  l'estudi  de  la  Bíblia  i
perseveraven en les ensenyances dels apòstols (Fets 2:42). Estaven units en comunió i el
partiment del pa, possiblement una referència a la unitat en adoració (versicle 42). Estaven
units en oració (versicle 42) i en lloances a Déu (versicle 47). Estaven units en servir a les
persones necessitades al compartir les seves possessions i tenien totes les coses en comú
(versicles 44, 45). L'estudi de la Bíblia en unitat i la confraternització donaran com a resultat
el desig de compartir les bones noves amb altres persones i ajudar a altres de maneres molt
pràctiques. L'Esperit Sant obrirà els nostres ulls a les necessitats dels qui ens envolten.

Quines activitats a la teva església local ajuden a revelar la unitat de la teva església? Què més

es podria fer?
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Divendres 3 de març   //   Lliçó 9

PER ESTUDIAR I MEDITAR: “Aquesta és l'obra de la que també nosaltres ens hem
d'ocupar. En lloc de viure a l'expectativa d'alguna oportunitat especial d'enardiment, hem
d'aprofitar sàviament les oportunitats presents fent allò que s'ha de fer per a que les ànimes
siguin salvades. En lloc de consumir les facultats de la nostra ment en especulacions sobre
els temps i les saons que el Senyor ha deixat en la seva sola potestat i ha retingut la dels
homes, hem d'entregar-nos al control de l'Esperit Sant, a l'execució dels actuals deures, a
donar el pa de vida, sense barreja d'opinions humanes, a les ànimes que estan perint per la
veritat” (MS 1:218).

“Tot individu està lluitant per arribar a ser un centre d'influència,  i  fins que Déu no
treballi  pel seu poble no veuran que la subordinació a ell és l'única seguretat per a tota
ànima. La seva gràcia transformadora en els cors humans conduirà a la unitat, una unitat que
encara  no  ha  estat  aconseguida,  doncs  tots  el  que  són  assimilats  per  Crist  estaran  en
harmonia els uns amb els altres. L'Esperit Sant crearà unitat” (MS 3: 21, 22).

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. Què vol dir Ellen G. White quan assenyala que “ Tot individu està lluitant per arribar a

ser un centre d'influència”? Per què és aquesta una tendència tam natural en qualsevol de
nosaltres, i què podem fer per lluitar contra aquesta tendència a la nostra pròpia vida?
(Veure també Filipencs 2:3, 4).

2. Hi ha qui argumenta que el que realment ens donarà unitat és el servei, no la doctrina. De
fet, argumenten que la doctrina tendeix a dividir a les persones; per tant, no s'hauria de
donar-li prominència. Però, per què no pot haver-hi unitat en la missió i servei si hi ha
divisió en la doctrina? Per què una fe compartida és un factor poderós per a la missió
unida i efectiva?

3. Al  mateix  temps,  quant  lloc  hi  ha  per  a  les  diferents  teologies?  Poques  persones
entendran la veritat exactament de la mateixa manera. De quina manera podem estar
units  com a església  mentre,  al  mateix  temps,  permetem les  diferències  menors  que
sorgiran? De quina manera les persones de la teva església local poden bregar amb les
diferències d'enteniment i així i tot mantenir la unitat?

4. De quina manera la Bíblia pot ser un instrument que portarà unitat? Quina actitud és
necessària en el nostre estudi de la Paraula de Déu per a que puguem estar units en
missió i fe com a església? 
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Lliçó 10: Per a l’11 de març de 2017

L’ESPERIT SANT, LA PARAULA 
I L’ORACIÓ

Dissabte 4 de març

LLEGEIX PER L’ESTUDI D’AQUESTA SETMANA: Joan 15:7; Mateu 7:7; 
Salm 6:18; Jaume 1:6-8; 1 Joan 5:14, 15; Fets 2:38.

PER MEMORITZAR:
“I de la mateixa manera l’Esperit també ens ajuda en les nostres febleses, 
perquè el que hem de demanar com cal, no ho sabem, però el mateix 
Esperit intercedeix per nosaltres amb gemecs inexpressables. 
Però aquell que examina els cors coneix la manera de pensar de l’Esperit, 
perquè d'acord amb la voluntat de Déu intercedeix pels sants” 
(Romans 8:26, 27, SBT)*.

L'espiritualitat i l'oració van juntes. No hi ha vida espiritual vertadera sense oració vigorosa.
Després de la necessitat de penediment, potser una de les més urgents i majors necessitats
sigui la d'un reavivament de la nostra vida d'oració. Les bones noves són que inclús en les
nostres oracions no som abandonats sense l'ajut de l'Esperit Sant. L'oració ens apropa a Déu.
L'oració de fe ens capacita per a viure en resposta a l'abundància de les promeses de Déu. La
vertadera oració i  l'autèntica espiritualitat  sempre tenen a Déu en el  centre de la  nostra
atenció, i totes dues estan fonamentades en la seva Paraula.

No hauríem de fonamentar la nostra vida espiritual en la nostra experiència inestable i en
sentiments subjectius, ni enfocant les nostres oracions en dubtoses pràctiques contemplatives i
de meditació. Més aviat, la nostra espiritualitat ha de ser guiada per la Bíblia, i seguir la
voluntat de Déu tal com és revelada en la seva Paraula. És l'Esperit Sant qui desperta en
nosaltres un desig de cercar la presència de Déu i pregar els uns pels altres.

* A BEC: “Igualment, l'Esperit ve en ajuda de la nostra feblesa perquè nosaltres no sabem prou bé
què hem de demanar, per pregar com cal, però l'Esperit en persona intercedeix per nosaltres amb
gemecs indescriptibles; i aquell qui escruta el cor sap quina és la intenció de l'Esperit, puix que és
d'acord amb Déu que intercedeix pels consagrats”. (Nota del traductor).
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Lliçó 10   //   Diumenge 5 de març

L’ORACIÓ QUE PLAU A DÉU

Encara que cobertes per un mantell de pietat, moltes oracions son guiades per motivacions
qüestionables. Potser preguem demanant que salvi la vida d'una persona només perquè no
ens agrada viure sols. O podríem pregar demanant èxit en l'obra de Déu perquè hi tenim un
paper important en ella. També potser que preguem per la conversió d'una persona perquè,
llavors, la nostra vida serà més fàcil. Sovint, les nostres oracions es centren més en allò que
nosaltres volem en lloc d'allò que Déu desitja. L'oració que a Déu plau té un enfocament
diferent.

Llegeix Joan 15:7. Per què és important per les nostres oracions que romanguem en Jesús

i que les seves paraules romanguin en nosaltres? Quin enfocament diferent tindran les

nostres oracions si no romanem en Jesús?

Buscar primerament a Déu i gaudir de la seva companyia és més important que qualsevol
altra cosa que ell ens pugui donar. Si Déu està en primer lloc a la nostra vida, desitgem fer
allò que ell desitja: els seus pensaments modelen els nostres desitjos. Quan Déu és el centre
de l'oració, comencem a pregar des de la seva perspectiva. Comencem a veure sencera, a
través dels ulls de Déu, la nostra vida. Aquesta perspectiva ennobleix l'oració.

Déu està  profundament  interessat  en  nosaltres.  Ell  es  deleix per  ser  part  de  tots  els
aspectes de la nostra vida. Els nostres temors, preocupacions, desitjos, esperances, anhels,
èxits, alegries, fracassos; tot. Podem parlar amb ell sobre aquestes coses com ho faríem amb
un bon amic. I tot ho veiem a través del seus ulls.

L'oració no canvia a Déu; ens canvia a nosaltres, perquè som portats davant la presència
de Déu, que transforma vides.

“Orar és l'acte d'obrir el nostre cor a Déu com a un amic. No és que es necessiti això
perquè Déu sàpiga el què som, sinó a fi de capacitar-nos per a rebre'l. L'oració no baixa a
Déu vers nosaltres, més aviat ens eleva a ell” (CC 93).

Quina cita tan poderosa! Que bé explica la realitat del què fa l'oració en nosaltres i per a
nosaltres! Només l'oració ens converteix en receptacles oberts, llestos per rebre la gràcia, el
poder i la presència de Déu a la nostra vida. Qui no ha experimentat en algun moment la
realitat de com l'oració pot apropar-nos a Déu?

Pensa en la teva pròpia vida d'oració, és a dir: quines coses demanes en oració, quan pregues,

per què fas oració, etc. Què et diu això del teu propi estat espiritual i la teva relació amb Déu?

Quins canvis necessites fer?
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Dilluns 6 de març   //   Lliçó 10

EL FONAMENT DE L’ORACIÓ BÍBLICA: DEMANAR A DÉU

Llegeix Mateu 7:7. Abans de poder rebre quelcom de Déu, ho hem de demanar. Per què és

tan important que ho demanem, si Déu ja coneix totes les coses?

Demanar en oració revela els nostres desitjos i expressa la nostra confiança en Déu. Per
mitjà de l'oració, ens apropem a ell, en qui cercarem suport i ajut. Quan demanem quelcom
a Déu, també li donem permís públicament per estar actiu en favor nostre. Déu desitja que li
demanem. Desitja que li portem les nostres comandes d'oració. Si no li demanem, no rebrem
les benediccions que ha promès. Jesús va dir: “Demaneu, i us donaran; busqueu, i trobareu;
truqueu, i us obriran. Perquè tot aquell qui demana, obté; qui busca, troba; i a qui truca, li
obren” (Lluc 11:9, 10).

Llegeix Marc 11:24; 1 Joan 5:14; i Salm 66:18. Per què no hi ha comanda d'oració massa

gran per a Déu? Per què és bo saber que Déu és generós i  li  agrada donar de la seva

abundància? Quin és el requisit per a que Déu respongui les nostres oracions?

En veritat,  podem demanar qualsevol  cosa  a  Déu.  Cap comanda és  massa  petita  o  poc
important per a ell. Cap comanda és tan gran que Déu no pugui gestionar. Ell és omnipotent.
Per fe, podem reclamar tota promesa de la Bíblia i rebre el do promés de les seves mans
segons la seva voluntat (2 Corintis 1:20).

Però  hi  ha  algunes  condicions  que  hem de  complir  per  a  poder  rebre  el  que  estem
demanant.  Si  no  estem  disposats  a  sotmetre'ns  completament  a  Déu,  i  si  les  nostres
comandes només reflecteixen els nostres desitjos egoistes i pecaminosos, Déu no respondrà
les nostres oracions (veure Isaïes 59:1, 2). Una important condició per al compliment de les
nostres oracions és que estiguem disposats a seguir la voluntat de Déu i ser obedients. “Tots
els seus dons són promesos a condició de l'obediència” (PVGM 111). Sabent que Déu és
generós, podem apropar-nos confiadament a ell. “El Senyor no és glorificat amb una dèbil
súplica que mostra que no s'espera res. Ell desitja que tot creient s'apropi al tron de gràcia
amb fervor i certesa” (RP 286).
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Lliçó 10   //   Dimarts 7 de març 

EL FONAMENT DE L’ORACIÓ BÍBLICA: CREURE

Llegeix Marc 11:24. A més de demanar, quin altre aspecte Jesús esmenta en connexió amb

l'oració?

No hi ha prou amb només demanar. Hi ha un segon aspecte important que ha d'estar present
a les nostres oracions: la fe. El llibre d'Hebreus ens diu que “sense fe és impossible agradar
a Déu” (11:6, SBT). Quan ens agenollem davant Déu i obrim la Bíblia en qualsevol de les
seves més de tres mil promeses, i després  demanem a Déu, amb la simplicitat d'un nen
petit,  que compleixi la seva promesa en favor nostre, hem de creure que ell farà, al seu
temps, allò que és millor per a nosaltres.

Llegeix Jaume 1:6 al 8. De quina manera descriu el text a la persona que té manca de fe?

Per què és la fe un requisit per rebre els dons promesos?

Si venim a Déu, hem de creure que ell existeix i que recompensarà a tot aquell que el busca.
L'oració efectiva ha d'estar acompanyada per la fe, no només que Déu pot respondre, sinó
també que ho farà, segons la seva divina voluntat.

A la Bíblia, la fe està relacionada amb la confiança. Podem confiar amb algú només quan
sabem que l'altra  persona és  confiable.  Quan tenim dubtes  que Déu complirà  les  seves
promeses, vacil·lem i no podem esperar rebre quelcom d'ell. Però creure significa fiar-nos
de la promesa de Déu. Signfica que depenem de Déu i de les seves promeses, fins i tot quan
els nostres sentiments ens diuen el contrari. Doncs “la fe és una garantia segura d'allò que
s'espera,  una prova de realitats  que no es veuen” (Hebreus  11:1)*.  La fe s'aferra  de  les
promeses  de  Déu  perquè  confiem  en  allò  que  ens  ha  dit  (11:11).  La  fe  sap  que  “és
impossible que Déu menteixi” (6:18). Déu [Jesucrist]# és el mateix ahir, avui i pels segles
(13:8). La fe sap que per a Déu no hi res impossible (Lluc 1:37).

La fe obre la porta a la casa del tresor diví. Per mitjà de l'Esperit Sant, Déu mou els cors
dels homes i de les dones per a que confiïn en la Paraula de Déu i que, per fe, les oracions
puguin moure el braç de l'Omnipotència.

Què t'ajuda a creixer més fort en la fe? Quin aspecte de Jesús t'ajuda a tenir confiança en la

seva disposició i habilitat per auxiliar-te en els teus moments de necessitat?

* A SBT: “la fe és el fonament de les coses que esperem, l'evidència de les coses que no veiem”. (Nota
del traductor).

# [Text afegit pel traductor].
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Dimecres 8 de març   //   Lliçó 10

EL FONAMENT DE L’ORACIÓ BÍBLICA: 
RECLAMAR LES PROMESES DE DÉU

Tota fe és inútil si no reclamem les coses per les quals hem pregat.

Llegeix 1 Joan 5:14 i 15. Quina és la raó per la que podem tenir confiança que Déu ens

escolta i que rebrem el que li hem demanat?

El tercer aspecte de l'oració bíblica és la recepció. Després de demanar a Déu i creure en les
seves promeses, hem de reclamar allò que ell ha promés. Reclamem les promeses de Déu
quan li agraïm pel rebut. D'aquesta manera, les promeses són aplicades al nostre cor. Hellen
G. White diu que “podem demanar [...] qualevol do que ell hagi promés; després tenim que
creure per rebre i donar gràcies a Déu pel que hem rebut” (Ed 233).

A Lluc 8:11, Jesús compara la Paraula de Déu amb una llavor. De la mateixa manera que
el pomer sencer està contingut dins una llavor de poma, el do de Déu està contingut en les
seves promeses. Quan reclamem una promesa i agraïm a Déu per rebre-la, ja poseïm el,do
que ell ha promés. Rebem el do promés per fe fins i tot abans de poder sentir-lo i veure'l.

L'exemple de la resurrecció de Llatzer a Joan 11 il·lustra que Jesús va pregar d'aquesta
manera. Jesús sabia exactament quina era la voluntat de Déu en aquesta situació. Joan 11:11
ens diu que estava disposat a fer la voluntat de Déu i que va ser obedient. A Joan 11:39 al
41, llegim que, per adelantat, Jesús va agrair al Pare per la resurrecció de Llatzer, tot i que
Llatzer estava a la tomba. Quan Jesús va agrair a Déu, va rebre el compliment de la seva
comanda. Com a fills de Déu, hem de viure basats en les promeses de Déu, no en les seves
explicacions. Encara que no poguem explicar-ho tot, podem confiar en les seves promeses.

“El Senyor diu: ‘Invoca'm en el dia de l'angoixa’ (Salm 50:15, SBT). Ell ens convida a
presentar-li el que ens té perplexos i el que necessitem, i la nostra necessitat de l'ajut diví.
Ens aconsella a ser constants en l'oració. Tan aviat com les dificultats sorgeixen, li hem de
dirigir les nostres sinceres i fervents peticions. Les nostres oracions importunes evidèncien
la nostra vigorosa confiança en Déu. El sentiment de la nostra necessitat ens indueix a ora
amb fervor, i el nostre Pare celestial és mogut ñper les nostres supliques” (PVGM 136).

Per què és tant important, sempre, portar tot a Déu en oració?
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Lliçó 10   //   Dijous 9 de març

PREGAR PER L’ESPERIT SANT

Llegeix Efesis 3:16 i Fets 2:38. Què ens ensenyen aquests textos sobre rebre l'Esperit Sant

en la nostra vida?

Hi ha moltes coses per les que podem pregar, però hi ha una gran necessitat en aquests
temps perillosos en els que vivim: és el do de l'Esperit Sant. Aquest és el major do que Jesús
podria donar. Al atorgar a l'Esperit Sant, Déu no podría haver donar més al seu poble. No hi
ha res que es pogués afegir a aquest do. (Després de tot, què es pot afegir a la mateixa
Deitat?).  Per mitjà de l'Esperit  Sant i  de la  seva obra a la nostra vida,  totes les  nostres
necessitats són suplertes.  La benedicció de l'Esperit  Sant portarà amb ell totes les altres
benediccions.

Hi ha, però, un important obstacle: nosalytres mateixos. Sovint no estem preparats per
rebre l'Esperit Sant.

Com als dies de l'església del Nou Testament, ens hem d'adonar que, primer, necessitem
penedir-nos i entregar la nostra vida per complet a Jesús. I sí, és només la influència de
l'Esperit Sant ens permet fer això.

Però quan responem a les seves impressions, el penediemt del nostre pecat és la primicia
de l'obra de l'Esperit a la nostra vida. En humilitat i fe, hem de confessar els nostres pecats
perquè ell ens pugui netegar de tota injustícia. Hem d'entendre quan caiguts estem, i quant
necessitem de Déu i de la seva gràcia a la nostra vida. Sense ell, estem perduts, morts en els
nostres pectas i comdemnats a la perdició eterna.

Per això, en fervent oració, complirem les condicions sobre les quals Déu ha promés
donar-nos el seu Esperit Sant. Llavors, tot el que tenim que fer és demanar a Déu, i ell amb
goig ens donarà el seu Esperit. “El Pare celestial està més disposat a donar l'Esperit Sant als
qui li demanem que no pas els pares terrenals a donar bones dàdives als seus fills” (RP 286).

Com en altres coses espirituals, el do de l'Esperit Sant mai és una finalitat en si mateix.
L'Esperit és atorgat per elevar a Jesús, reproduïr el caràcter de Crist a la nostra vida i habilitar-
nos per servir a altres en la edificació del cos de Crist, l'església. Per això, qualsevol pràctica
d'adoració, pública o privada, que elevi a l'Esperit per sobre Jesucrist és errònia. Doncs és
per mitjà de Jesús que “tenim accés en sol Esperit al Pare” (Efesis 2.18, SBT).
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Divendres 10 de març   //   Lliçó 10

PER ESTUDIAR I MEDITAR:  Llegeix “Cómo aumentar la fe y la confianza”, a
Problemas de vida del gran Maestro, pàgs. 105-115.

Sense oració, no tindríem poder espiritual a la nostra vida, perquè l'oració ens connecta amb
la Font d'aquest poder. Sense oració, no tindríem connexió vital amb Déu. Ens convertiríem
en gots buits, que podríen tenir “pariència de pietat”, però negarien l'eficacia del poder i la
promesa de dons de les Alçades. I, com hem estat veient aquesta setmana, sens dubte hem
estat  rebent  meravelloses  promeses  que ens  parlen de com respondre Déu a les  nostres
oracions.Però, què succeeix amb els moments que no rebem allò que demanem, encara que
hem fet tot per part nostra part per complir amb els requeriments divins? “No us desanimeu
si sembla que les vostres oracions no obtenen una resposta immediata. El Senyor veu que
l'oració sovint està barregada amb mundalitat. Els homes preguen per allò que satisfarà els
seus deitjos egoïstes, i el Senyor no compleix aquestes demandes de la manera que ells
esperen. Els posa a prova, els porta pel camí d'humiliacions fins que vegin més clarament
quines són les seves necessitats. No dóna als homes aquelles coses que complauen una gana
pervertida i que resultaràn en perjudici de l'agent humà, portant-lo a deshonrar a Déu. No
dóna als homes allò que complaurà la seva ambició i obrarà sim plement la autoexaltació.
Quan  acudim  a  Déu,  hem  d'estar  disposats  a  sotmetre'ns  i  a  estar  contrits  de  cor,
subordinant-ho tot a la seva santa voluntat” (ELC 91).

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. De quines maneres l'oració impacta a la nostra existència espiritual sencera? És a dir,

quin  efecte  té  l'oració  en  la  teva  vida  quan pregues?  En  quins  aspectes  ets  diferent
després d'haver pregat, en relació amb com et senties abans de fer-ho?

2. Què diríes a algú que ha pregat molt per alguna cosa concreta, i no ha succeït allò que la
persona  esperava  i  per  la  qual  pregava  (per  exemple,  la  sanació  d'un  fill  malalt  o
quelcom similar)?  De  quina  manera  podem aprendre  a  confiar  en  Déu fins  i  tot  en
situacions com aquesta?

3. A classe, parleu de les vostres pròpies experiències amb l'oració i sobre el què significa
per a tu. Què has après sobre l'oració que serviría d'ajut a altres que poden estar lluitant
amb comprendre el propòssit de l'oració?

4. Per què és important orar, inclús quan no entenem plenament de quina manera funciona
tot això?
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Lliçó 11: Per al 18 de març de 2017

ENTRISTIR I RESISTIR L’ESPERIT

Dissabte 11 de març

LLEGEIX PER L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Fets 7:51; Hebreus 10:24, 25; 
Efesis 4:25-5:2; 1 Tessalonicens 5:19-21; Marc 3:28, 29.

PER MEMORITZAR:
“No contristeu l’Esperit Sant de Déu, amb el qual heu estat marcats 
per al dia de la redempció” (Efesis 4:30).

L'Esperit Sant té l'habilitat única de guiar als pecadors perquè se n'adonin del seu vertader
estat de pecaminositat. També desperta e  nosaltres un desig d'acceptar a Jesús i el seu perdó
dels nostres pecats. L'Esperit Sant poseeix un podr sense igual per fer-nos victoriosos i per
capacitar-nos a fi de reflectir el bell caràcter de Jesús.

Al mateix temps, aquest fort i poderós Esperit Sant pot ser resistit pels dèbils pecadors.
Ell no ens força a acceptar-lo.

El pecat és molt atraient, molt seductor. Però és altament enganyós i condueix a la mort.
És  diatralment  oposat  a  Déu,  i  a  la  santedat  i  bondat  pures  divines.  Reflectint  aquesta
santedat divina, l'Esperit Sant s'oposa al pecat en totes les seves formes, i és contristit quan
pequem i  no estem disposats  a  abandonar el  pecat.  Encara  que és totpoderós,  l'impacte
positiu de l'Esperit Sant pot ser apagat, i podem resistir-lo quan continuem en la nostra vida
pecaminosa. Els evangelis inclús ens diuen que hi ha un pecat que no pot ser perdonat: la
blasfèmia contra l'Esperit Sant (Mateu 12:31, 32).

Aquesta setmana estudiarem textos bíblics que tracten sobre la manera com les persones
entristeixen, apagen i resisteixen a l'Esperit Sant, i sobre el pecat que nop serà perdonat.
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Lliçó 11   //   Diumenge 12 de març

RESISTIR A L’ESPERIT SANT

Llegeix Fets 7:51. Quines advertències van ser donades aquí, i de quina manera també avui

s'aplica en nosaltres?

Hi ha varis  pecats  que s'esmenten especificament a les  Escriptures com a pecats  contra
l'Esperit  Sant.  Molts  d'aquests  pecats  estan  en  l'àmbit  individual.  Però  també  hi  ha
dimensions corporatives involucrades, com podem concloure de Fets 7:51. Esteve senyala
que els seus acusadors són tossuts, com ho van ser els israelites rebels quan van adorar el
vedell  d'or  (Èxode  33:3).  Van  ressistir  a  l'Esperit  Sant  perquè  van  refusar  escoltar  les
impressions de l'Esperit Sant al seus cors, realitzades per mitjà dels profetes de Déu. Aquest
patró  d'oposició  contra  Déu  i  el  seu  pla  finalment  va  portar  a  alguns  a  refusar  les
aseveracions del Senyor Jesucrist. En lloc de seguir a Jesús, van fer del culte extern un
substitut per a l'obediència a la Paraula vivent de Déu.

Éxs un pensament increïble que éssers humans fràgils, creats per Déu i depenents d'ell,
siguin capaços d'oferir resistència a l'obra de l'Esperit Sant i, en darrera instància, a la gràcia
de Déu. Pder més poderós que sigui Déu, ell no força la nostra llibertat d'elecció. Respecta
les nostres decisions.

Després de tot,  si  Déu desitgés forçar-nos a ser-li  obedients,  per què no ho va fer a
l'Edèn, amb Adam i Eva, i així li evitava al món sencer la crisi del pecat? Déu ens ha fet
éssers lliures, amb el poder de prendre decisions morals, ja sigui per a vida o per a mort, per
a bé o per a mal. Quin do sagrat (i costós) hem rebut!

Encara  que  tots  són  responsables  per  les  seves  pròpies  decisions,  també  tenim una
responsabilitat  corporativa:  hauríem animar-nos  l'un  a  l'altre  per  ser  fidels,  per  obeir  la
Paraula de Déu i mantenir-nos a prop de Jesús (Hebreus 10:24, 25). Avui, també resistim a
l'Esperit Sant quan resistim la Paraula de Déu i quan fem cas omís al missatge dels seus
profetes.

És tan fàcil mirar cap enrere a l'antic Israel, i jutjar i criticar-los per tots els seus errors.
Però, què passa amb les nostres pròpies males decisions? Com et sentiries si fossin fetes
públiques com ho van ser els errors de l'antic Israel?

De quines maneres podem estimular a d'altres “a l'amor i a les bones obres” (Hebreus. 10:24)?

Quina és la teva responsabilitat a fi de fomentar en els altres “amor i bones obres”?
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Dilluns 13 de març   //   Lliçó 11

CONTRISTAR A L’ESPERIT SANT – I

Llegeix Efesis 4:30. Aquí Pau utilitza un imperatiu i ens amonesta a no contristar a l'Esperit

Sant. Què significa contristar a l'Esperit Sant?

L'Esperit Sant és un ésser personal, no només una força divina. Per això pot ser contristat.
Però, de quines maneres contristem a l'Esperit Sant? Potser hauríem de recordar que una de
les tasques de l'Esperit Sant és obrir els nostres ulls al pecat (Joan 16:8). Ell ens guia a
Jesús, qui perdona els nostres pecats i  ens santifica.  Després de tot,  l'Esperit  de Déu és
anomenat “sant”. Això vol dir que ell odia el pecat. Però s'alegra quan som obedients a Déu
en totes les coses, i pensem i parlem el que és pur i sant. D'altra banda, això també vol dir
que és contristat quan atresorem qualsevol cosa que no sigui digna de la seva crida divina.
Qualsevol determinació per la nostra part per aferrar-nos al pecat o restar-li importància a la
serietat del pecat l'entristeix. Contristar a l'Esperit Sant és una cosa molt seriosa.

El context de la declaració de Pau a Efesis 4:30 sobre contristar l'Esperit  Sant tracte
sobre l'estil de vida que vivíem abans de ser convertits per Crist, i allò que va esdevenir
després d'aquesta conversió. Com a noves criatures en Crist, hauríem de ser pacients i amables
l'un amb l'altre, suportant-nos en amor, i sent diligents per preservar la unitat de l'Esperit en el
vincle de la pau (Efesis 4:2, 3). A l'haver estat renovats per l'Esperit (versicle 23), ara estem
seguint a Crist, el nostre nou cap (versicle 15), i així no caminem en la vanitat de la nostra
ment,  com ho  fan  els  gentils  (versícle  17).  En  comptes  d'això,  vivim una  vida  que  és
agradable a Déu (versicles 24-31).

Quan permetem que trobin cabuda en el  nostre cor qualsevol de les  coses negatives
esmentades en aquests versicles del capítol 4, i quan es manifesten en les nostres paraules i
actes, llavors l'Esperit queda trist i contrit. Contristar a l'Esperit Sant significa menysprear la
seva  presència  santificadora  i  el  seu  poder  transformador  perquè  continuem  pecant
voluntàriament.

L'Esperit Sant no és indiferent a la nostra manera de viure. Llegeix Efesis 4:25 al 31, i fes una

llista de comportaments morals específics que contristin a l'Esperit Sant. Per què l'Esperit Sant

és contristat per aquestes coses?
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Lliçó 11   //   Dimarts 13 de març

CONTRISTAR A L’ESPERIT SANT – II

El fet que l'Esperit Sant pugui ser constrit ens diu que Déu no és indiferent vers nosaltres, i
vers el que decidim i fem.

Llegeix Efesis 4:25 al 5:2. Què se'ns indica aquí que hem de fer, i quant de diferent seria la

nostra vida si seguíssim aquests mandats bíblics?

En  termes  positius:  delectem  l'Esperit  Sant  quan  parlem  la  veritat  en  amor;  quan  ens
enfadem contra el pecat, però no pequem en el nostre enuig; quan treballem amb les nostres
mans i utilitzem el producte de la nostra tasca per fer el bé als necessitats; quan parlem
d'una manera edificant i impartim gràcia als que ens escolten; i quan som amables, tendres
de cor i perdonadors.

Si afirmem ser cristians, però vivim com si Crist mai hagués vingut, i la nostra vida no és
afectada  per  la  seva  direcció  i  el  seu  amor,  llavors  contristem  a  l'Esperit  Sant.  Quan
confessem  que  creiem  en  la  Veritat,  però  la  manera  en  què  actuem  i  ens  comportem
contradiu aquesta confessió, contristem a l'Esperit. Els nostres esforços missioners no han
d'estar  divorciats  del  nostre  comportament  ètic.  Si  vivim  de  tal  manera  que  els  altres
s'adonen que veritablement som fills de Déu i reflectim a Jesús, portem goig al cor de Déu.

Llegeix Efesis 4:3, 4, 15, 16 i 32. Què revelen aquests textos sobre els aspectes de la vida

en  comunió  amb  altres  quan  vivim  en  l'Esperit?  De  quina  manera  una  vida  plena  de

l'Esperit es veu reflectida en la comunió amb altres creients?

És interessant que a Efesis 4 també hi hagi aspectes de comunitat distintius. La idea d'unitat és
esmentada  diverses  vegades.  Pau està  preocupat  perquè  mantinguem la  unitat  de  l'Esperit
gràcies a que vivim la vida de Déu en el context d'“els uns amb els altres” (versicle 32). La
manera que ens relacionem els uns amb els altres a l'església, “disposats a conservar la unitat de
l'Esperit amb els lligams de la pau” (versicle 3), és una part crucial de no contristar a l'Esperit.
La manera en què ens tractem els uns als altres a l'església, que és el temple de l'Esperit Sant
(1 Corintis 3:16, 17; 2 Corintis 6:16), és de vital importància per l'Esperit de Déu.

És bo conèixer la veritat i el missatge dels tres àngels (Apocalipsis 14:6-12); però, pregunta't el

següent:  Com tractes els  altres,  especialment  a  aquells  que estan sota la  teva autoritat  o

aquells que no poden fer res per tu? És a dir, aquells que no tenen res per oferir-te a canvi del

teu bon tracte.

― 84 ―

http://www.recursosbiblics.com/ Recursos Bíblics  ESTUDIA LA BÍBLIA EN CATALÀ!

http://www.recursosbiblics.com/


Dimecres 15 de març   //   Lliçó 11

APAGAR L’ESPERIT SANT

Llegeix 1 Tessalonicencs 5:19 al 21. De quina manera podem apagar l'Esperit Sant?

La  paraula  “apagar”  suggereix  la  idea  d'un  foc.  La  mateixa  arrel  grega  de  la  paraula
utilitzada a 1 Tessalonicencs 5:19 apareix també a Efesis 6:16. Això suggereix que hi ha
alguna cosa sobre l'Esperit Sant que és com un foc que podem apagar. Hauríem de recordar
que l'Esperit Sant fa dues coses importants per nosaltres: ens dóna consciència del pecat i
ens dóna poder per vèncer el pecat. Totes dues estan relacionades amb la santificació.

Mitjançant la Paraula de Déu, l'Esperit ens diu el que necessitem saber per tal de viure
una vida santa, i mitjançant el seu poder que habita en nosaltres ens capacita per canviar la
nostra vida segons aquest coneixement. Una de les maneres per les que podem evitar apagar
l'Esperit és no menystenir les profecies (1 Tessalonicencs 5:20). Pau va instruir als creients
de Tessalònica perquè no menyspreessin els missatges profètics, però també va demanar que
tinguessin discerniment (versicle 21). Tot i que hem de ser oberts a l'Esperit en la nostra vida
congregacional i no hauríem apagar l'obra de l'Esperit Sant, també necessitem discerniment,
perquè les falses ensenyances i els falsos profetes continuaran assetjant l'església.

No tots  els  esperits  són benignes.  No obstant això,  la  Paraula de Déu,  inspirada per
l'Esperit, és una llàntia als nostres peus i una llum per al nostre camí (Salm 119:105, SBT).
Mitjançant  la  Bíblia,  tenim  una  norma  segons  la  qual  mesurar  tota  nova  proclamació
profètica. En els temps bíblics, una llàntia d'aquestes característiques contenia una metxa
encesa que llançava llum davant els peus dels qui caminaven en la nit. La Bíblia ens diu
com  “[caminar]  en  l'Esperit”  (Gàlates  5:25,  SBT).  Això  ho  fem  al  rendir-nos  a  les
ensenyances de la Paraula de Déu i a l'obeir les impressions de l'Esperit Sant mentre ens
assenyala el camí pel qual hem de caminar.

Molts que professen creure que la Bíblia és la Paraula de Déu la interpreten de manera
que pràcticament despullen les Escriptures d'autoritat real, impedint que la Paraula de Déu
tingun cap poder real en les seves vides. A més, quan menyspreem la Paraula de Déu i la
tractem amb poc respecte,  o quan no apliquem les seves ensenyances en la nostra vida,
estem apagant aquesta llàntia que ens és donada per guiar-nos en el nostre camí i despertar
la nostra consciència a les bones obres.

Llegeix 1 Tessalonicencs 4:7 i 8. Què vol dir ser cridats “a santificació”? En quines àrees de la

teva vida necessites preguntar-te si realment estàs actuant en santedat?
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Lliçó 11   //   Dijous 16 de març

LA BLASFÈMIA CONTRA L’ESPERIT SANT

Llegeix Marc 3:28 i 29; Lluc 12:10; i Mateu 12:31 i 32. Si tots els pecats i les blasfèmies

poden ser perdonats, què és el que no pot ser perdonat?

Potser cap altre pecat ha causat tanta incertesa i angoixa entre els cristians, i ha estat més
malentès, que la blasfèmia contra l'Esperit Sant. Alguns pensen que Jesús té en ment alguns
pecats específics que són particularment greus. Faríem bé en recordar, però, que tots els pecats
són infames davant Déu, tot i que alguns pecats puguin tenir conseqüències més dràstiques
que altres. Però, què va voler dir Jesús quan va parlar sobre el pecat imperdonable?

En realitat, cap d'aquests textos diu que aquest pecat no pot ser perdonat; simplement que no
serà perdonat. Recordem: l'obra de l'Esperit Sant és portar els pecadors a una conscienciació
del seu pecat i despertar en ells el desig d'acceptar a Jesús, l'únic que pot perdonar pecats.
La blasfèmia contra  l'Esperit  Sant,  per  tant,  ha  de ser  entesa  com un repudi deliberat  i
persistent a l'obra salvadora de Jesús. Esdeve quan un individu voluntària i obstinadament
resisteix el testimoni de l'Esperit sobre Crist, i la seva salvació i gràcia

Jesús no està parlant sobre proferir paraules grolleres i difamatòries. La blasfèmia contra
l'Esperit Sant és comesa únicament en el context d'una actitud de persistent incredulitat i
oberta hostilitat cap a Jesús.  Blasfemar contra l'Esperit Sant no és un episodi o una acció
específics; és una determinada manera de viure.

“En lloc de rebre l'evidència presentada davant d'ells, en lloc de reconèixer en les obres
de Crist l'ungiment del Cel, es van aferrar obstinadament als seus propòsits malvats i van
dir: ‘Ell va dur a terme aquesta meravellosa obra per mitjà del diable’. Aquest va ser el pecat
contra l'Esperit Sant” (LLM 156).

Quan  el  cor  humà  està  fixat  en  oposició  obstinada  vers  Déu  i,  per  tant,  refusa
conscientment donar-li a Jesús el lloc que mereix, el cor s'endureix i no reconeix la veritat
del testimoni de l'Esperit Sant del sacrifici salvador de Jesucrist. Aquest pecat està més enllà
de les possibilitats de perdó, no perquè Déu no tingui el poder o la voluntat de perdonar-lo,
sinó perquè la persona és incapaç de reconèixer el seu pecat. Per tant, aquesta persona no
accepta el perdó en Jesús. Aquesta actitud, per descomptat, té conseqüències eternes.

De quina manera podem estar segurs que, més enllà del que professem sobre nosaltres mateixos,

no estem vivint en oposició a Déu i resistint l'Esperit Sant? (Veure, per exemple, 1 Joan 5:3;

Rom. 8:14).
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Divendres 17 de març   //   Lliçó 11

PER ESTUDIAR I MEDITAR: El mer fet que les persones preguntin ansiosament si
han  comès  el  pecat  imperdonable  revela  que,  amb  tota  certesa,  no  ho  han  fet.  Si  ho
haguessin fet, certament no estarien preocupant-se per això. La seva preocupació és tota
l'evidència  que necessiten que,  veritablement,  encara  estan obertes  a  les  impressions  de
l'Esperit. Allò que la persona hauria de fer és reclamar la justícia de Jesús i, aferrant-se als
mèrits de Jesús, avançar en fe i obediència. Només sota el mantell de la justícia de Crist, que
és la “justícia que ve de Déu” mateix (Romans 10:3), poden tenir la pau i la seguretat que
senten que encara els manca.

En realitat, hi ha una sola persona a la qual Déu no pot perdonar, i aquesta persona és la
que refusa persistentment anar a Jesús amb penediment. “El pecat de la blasfèmia contra
l'Esperit  Sant  no rau en qualsevol  paraula  o fet  sobtat,  sinó en  la  ferma i  determinada
resistència contra la veritat i l'evidència. [...] No s'ha de considerar el pecat contra l'Esperit
Sant com una cosa misteriosa o indefinible; consisteix en la negació persistent a acceptar la
invitació al penediment” (“Comentarios de Elena de White”, CBA 5:1.068).

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. Si algú s'acostés a tu amb por d'haver comès el pecat imperdonable, què li diries i quins

textos bíblics utilitzaries per ajudar-lo? Per què una comprensió de la salvació únicament
per la fe és tan crucial per ajudar a algú que sent que està perdut i sense esperança?

2. Apaguem l'Esperit Sant quan ens neguem a actuar o parlar segons la seva direcció en la
nostra vida. En quins aspectes estem en perill d'apagar l'Esperit? És a dir, en quines àrees
de la nostra vida (si  n'hi  ha) ens estem resistint  a  la  direcció de Déu,  i  com podem
aprendre a lliurar-nos del tot?

3. De vegades, Déu permet que apareguin a la nostra vida certes circumstàncies que ens fan
enfadar o no entenem. Aquest va ser el cas, per exemple, amb Job. Per què una actitud de
ressentiment pot entorpir l'obra de l'Esperit  Sant en la nostra vida? De quina manera
podem confiar més plenament en Déu i sotmetre'ns completament a ell, fins i tot en els
moments més difícils?

4. Temorosos de ser “contaminats” pel que consideren influències corruptes en l'església,
alguns s'allunyen completament del cos i prossegueixen la marxa tot sols. Quin és el
problema amb aquesta idea i per què no és el model bíblic que ha de seguir un cristià?
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Lliçó 12: Per al 25 de març de 2017

L’OBRA DE L’ESPERIT SANT

Dissabte 18 de març

LLEGEIX PER L’ESTUDI D’AQUESTA SETMANA: Joan 16:8-11; Romans 5:10; 
Hebreus 4:15, 16; 1 Pere 5:8, 9; 1 Joan 5:12, 13; Salm 31:24.

PER MEMORITZAR:
“Que el Déu de l’esperança us ompli completament de joia i pau 
en l’exercici de la vostra fe, per tal que amb la força de l’Esperit Sant 
desbordeu d’esperança” (Romans 15:13).

En  arribar  al  tancament  del  nostre  estudi  d'aquest  trimestre,  sobre  l'Esperit  Sant  i
l'espiritualitat, ens enfocarem en una més de les obres decisives de l'Esperit, que encara no
ha rebut la nostra atenció.

Quan  Jesús  va  anunciar  als  deixebles  que  aniria  al  Pare,  va  prometre  enviar-los  a
l'Esperit Sant. “Però el Consoladsor, l'Esperit Sant, que el Pare enviarà en el meu nom, ell us
ho ensenyarà tot i us recordarà tot el que jo us he dit” (Joan 14:26). 

Segons Jesús, l'Esperit Sant és un parakletos; és a dir, un “ajudador”, o “consolador”, o
un “advocat”  que  intercedeix  per  nosaltres.  Alhora,  Jesús  també va  anunciar  l'obra  que
aquest advocat duria a terme: Ell “convencerà” al món pel que fa al pecat, la justícia i el
judici (Joan 16:8). 

Durant aquesta última setmana, estudiarem amb més detall aquesta obra específica de
l'Esperit Sant, i com està relacionada amb altres dos aspectes importants del seu ministeri en
el nostre favor: la nostra seguretat de la salvació i  la gloriosa esperança que impulsa la
nostra vida com a deixebles de Jesucrist.
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Lliçó 12   //   Diumenge 19 de març

CONVÈNCER DE PECAT

Llegeix Joan 16:8 i 9. Quina obra crucial fa per nosaltres l'Esperit Sant, i per què és tan

important?

Jesús anomena parakletos a l'Esperit Sant, una paraula rica en significat, i que transmet la
idea d'ajudador, advocat i consolador. L'Esperit Sant no es llança a aquesta important obra
de convenciment com l'acusador dels germans o com a fiscal. Ell no és enviat per Jesús per
condemnar-nos sinó, més aviat, per ajudar-nos a veure la nostra necessitat de la gràcia de Déu.

Només un consolador serà rebut com un ajudador. És una gran tragèdia que els cristians,
per més ben intencionats que siguin, sovint s'apropin als pecadors amb un esperit acusador
en comptes d'ajudador. Si caminem per allà assenyalant el pecat en la vida de les altres
persones, estem fent, llavors, una cosa que Jesús no ens ha cridat a fer. Al capdavall, ¿qui
som nosaltres per assenyalar el pecat en els altres quan nosaltres mateixos no estem lliures
de pecat?

Llegeix Romans 2:1; i Mateu 7:3. Quin missatge hem d'extreure d'aquests versicles?

Som testimonis de Déu, no acusadors de part de Déu. Som cridats a ser testimonis del poder
redemptor  de  Déu,  no  a  condemnar  a  altres  per  les  seves  equivocacions.  En  intentar
convèncer els altres dels seus pecats, assumim un paper que no ens pertany; aquesta és obra
de l'Esperit Sant.

És el Consolador, no nosaltres, qui “deixarà ben clar” (Joan 16:8) al món el què realment
és el pecat. En general, les persones que no han lliurat la seva vida a Jesús no tenen una
comprensió real del que el pecat veritablement és i de quan destructiu pot arribar a ser. 

La idea no és que l'Esperit Sant farà una llista d'actes erronis. Més aviat, l'Esperit va al
pecat subjacent: incredulitat en Crist Jesús (Joan 16:9). La nostra major misèria i alienació no
consisteix en la nostra imperfecció moral, sinó en el nostre allunyament de Déu i en refusar a
acceptar a aquell a qui Déu va enviar amb el propòsit de rescatar-nos d'aquesta condició. 

El problema fonamental de tot pecat és que no creiem en Jesús i,  per tant, rebutgem
l'únic que pot salvar-nos del nostre pecat i culpabilitat. Aquest és el pecat que col·loca al jo
al centre de les coses i refusa creure en la Paraula de Déu. Només l'Esperit Sant pot obrir el
nostre cor i la nostra ment a la gran necessitat que tenim de penediment i de la redempció
que ens és oferta per mitjà de la mort de Crist per nosaltres.
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Dilluns 20 de març   //   Lliçó 12

LA NECESSITAT DE JUSTÍCIA

Joan 16: 8 diu que l'Esperit  Sant convencerà al món no només de  pecat,  sinó també de
justícia. En altres paraules, el món, que no sap el que realment és el pecat, tampoc sap el
que realment és la justícia.

Les persones no convertides pensen que la moralitat externa és suficient. No volen la
justícia de Déu, sinó la seva pròpia. Desitgen una justícia que provingui dels seus propis
actes externs,  com ara l'obediència a la  Llei  de Déu.  No obstant això,  els  nostres actes
d'obediència a la Llei mai no poden justificar-nos davant Déu. 

A Isaïes 64:6, el profeta descriu els actes de justícia pròpia, del poble de la seva època,
com “draps bruts”. Tot i la nostra millor justícia autopercebuda amb motius religiosos és, de
fet, l'oposat: injustícia. 

Però la justícia de Jesús és suficient per a nosaltres. Compleix amb tots els requisits de la
Llei de Déu. És acceptada per a Déu el Pare i la podem reclamar per a nosaltres per fe
només en Jesucrist.

Llegeix Romans 5:10; i Hebreus 4:15 i 16. De quina manera es relaciona la nostra justícia

amb el ministeri vivent de Crist a la presència del Pare al cel?

La justícia que demana la Llei es compleix en la vida perfecta de Jesús. Ell va morir per
nosaltres. Encara que va ser rebutjat per aquells que li van donar mort aquí a la Terra, va ser
rebut pel Pare al cel. Mitjançant la resurrecció, Déu el Pare va col·locar el segell d'aprovació
sobre  la  vida  i  l'obra  redemptora  de  Jesús.  Ara,  Jesús  viu  per  intercedir  per  nosaltres
(Hebreus 4:15, 16) i diposita en el nostre favor els mèrits de la seva mort, perquè nosaltres
no tenim la justícia necessària per a la salvació.

D'aquesta manera, podem viure perquè ell viu en nosaltres. “Amb Crist estic juntament
crucificat: però visc, ja no pas jo, sinó que Crist viu en mi. I el que ara visc en la carn ho visc
en la fe del Fill de Déu, que em va estimar i es va lliurar ell mateix per mi” (Gàlates 2:20,
SBT). Quan Jesús viu en nosaltres, caminem per l'Esperit (Romkans 8:4) i rebem una nova
vida espiritual pel poder de l'Esperit (comparar amb Gàlates 3:2-5; 5:16, 18).

L'exaltació de Jesús vers el Pare vindica la seva presència entre nosaltres per mitjà de
l'Esperit.  Enfortits pel seu Esperit  Sant,  els seus deixebles viuen en conformitat creixent
amb Crist.

Has experimentat la veracitat de l'“immunds” que, en realitat,  són els teus propis intents de

justícia? Què t'ensenya això sobre la teva necessitat de la justícia de Crist?
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Lliçó 12   //   Dimarts 21 de març

CONVENCIMENT DE JUDICI

Llegeix Joan 16:8 i 11. A quin judici s'està referint Jesús? Per què aquest judici és una bona

noticia?

Resta una darrera convicció important que forma part de l'obra de l'Esperit: convicció sobre
el judici. Aquí és on molta de la predicació sobre aquest passatge sembla anar en la direcció
equivocada.  Generalment,  un  debat  sobre  el  pecat  i  la  justícia  semblen  portar  a  molts
professos cristians a pronunciar, sobre aquells que rebutgen a Crist, un advertiment sobre el
Judici. En fer-ho, la seva intenció és advertir els pecadors, sovint amb un matís de temor,
sobre el Judici futur que els espera.

I, encara que aquest Judici és una realitat, Jesús no s'està referint a això en Joan 16:11. El
llenguatge indica que el Senyor no està parlant del Judici futur, com ho va fer a Joan 12:48.
Més aviat, l'aspecte del judici a què es refereix aquí Jesús és la bona nova que Satanàs ja ha
estat jutjat en el Calvari. El diable, el gran enemic de la veritat, ara està vivint amb temps
prestat. El Judici vindrà, però el focus aquí està posat en la certesa que el príncep d'aquest
món ja ha estat condemnat (Joan 12:31).

Llegeix 1 Pere 5:8 i 9. Com descriu Pere a Satanàs? De quina manera el podem resistir?

El diable, tot i saber que el seu temps és curt i que ha estat derrotat fatalment al Calvari,
encara és viu. I està furiós, intentant devorar al major nombre possible de persones. Però és
un enemic vençut. Jesús ha obtingut la victòria. La sang de Jesús ens fa lliures.

Durant la Segona Guerra Mundial, la invasió reeixida de França per part dels aliats va ser
un cop decisiu per a les tropes nazis. Aquell 6 juny 1944, estava clar que Hitler havia estat
derrotat. No obstant això, els onze mesos entre el Dia D (quan es va iniciar l'atac) i el Dia VE
(8 de maig de 1945, quan va finalitzar la guerra a Europa) van ser els més sagnants de tots.
De manera similar, Satanàs sap que va ser derrotat contundentment a la Creu, però segueix
lluitant tossudament i intenta devorar a tots els que pugui. En aquests temps difícils, som
cridats a ser sobris i vetllar, i a posar totes les nostres ansietats sobre Jesús, perquè ell té cura
de nosaltres (1 Pere 5:7, 8).

Per què el Judici implica bones noves? Qui és la nostra seguretat en el Judici? Com podem

predicar sobre el Judici de tal manera que inspirem esperança en lloc de temor?
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Dimecres 22 de març   //   Lliçó 12

SEGURETAT DE SALVACIÓ

Llegeix 1 Joan 5:12 i 13; Romans 8:15 al 17; i 2 Corintis 5:5. Un cop hem acceptat a Crist

com a nostre Salvador, per què podem tenir la seguretat de la vida eterna? Quina és la base

d'aquesta seguretat? 

L'Esperit  Sant  és  qui  guia  els  pecadors  a  Jesús.  La  mort  substitutiva  de  Jesús  ens  ha
reconciliat amb Déu. El perdó de Jesús ens allibera per viure una nova vida com a fills
adoptius de Déu. Ja no som enemics de Déu (Romans 5:10),  sinó que caminem segons
l'Esperit (8:4) i posem els nostres pensaments en les coses de l'Esperit (versícle 5). Si no
tinguéssim l'Esperit de Crist, no seríem els seus fills i no li pertanyeríem (versícle 9). Però
ara tenim el testimoni intern de l'Esperit Sant, que habita en nosaltres. Ell ens testifica que
pertanyem a Jesús, i que som hereus de Déu i hereus amb Crist (versícle 17). La mateixa
vida poderosa que va aixecar Jesús d'entre els morts està ara activa en nosaltres i, encara que
abans estàvem morts espiritualment, ens dóna vida (versícle 10). Més encara, l'Esperit Sant
també segella en el nostre cor la seguretat que, veritablement, pertanyem a Déu. Havent
sentit i cregut l'evangeli de la nostra salvació, vam ser segellats en Jesús amb l'Esperit Sant,
que és atorgat com a “garantia de la nostra herència” (Efesis 1:13, 14). Cada creient pot tenir
aquesta seguretat (1 Joan 5:12, 13).

Llegeix Efesis 1:13 i 14. Què significa estar segellats amb l'Esperit?

Aquells que accepten a Crist són nascuts de nou; és a dir, nascuts “de l'Esperit” (Joan 3:3, 5).
L'Esperit Sant segella aquest fet en el nostre cor perquè puguem tenir la seguretat que estem
salvats  i  experimentar  així  el  goig que prové de ser  un fill  de  Déu.  L'Esperit  Sant  ens
identifica com a pertanyents a Crist. “Si algú no té l'Esperit del Crist, aquest no és pas d'ell”
(Romans 8:9). Ara tenim l'enteniment que Déu és el nostre Pare amant i que nosaltres som
els seus estimats fills. L'Esperit Sant és l'avançament, el dipòsit o la garantia del do final de
la vida eterna i la immortalitat que ens serà donada a la segona vinguda de Jesús (1 Corintis
15:51-54). Aquesta és la marca distintiva de la fe autèntica. És difícil que trobem a un cristià
que pugui testificar amb poder convincent sense tenir aquesta seguretat.

“Parlem de  la  fe,  de  l'esperança,  del  valor,  i  difondrem llum per  tot  arreu.  Seguim
pensant en la porta oberta que Crist ha col·locat davant nostre i que cap home pot tancar.
Déu tancarà la porta a tot mal, si li donem l'oportunitat. Quan l'enemic arriba com inundació,
l'Esperit del Senyor alçarà per a nosaltres un baluard contra ell” (RH, 16 d'abril de 1889).
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Lliçó 12   //   Dijous 23 de març

L’ESPERIT SANT I L’ESPERANÇA

Llegeix Romans 5:4 i 5; i 15:13; i 1 Cprintis 13:13. De quina manera estàn relacionats l'amor i

l'esperança? En quin sentit és fonamental l'Esperit Sant per donar-nos amor i esperança? 

L'Esperit  Sant  és  el  que  ha  vessat  l'amor  de  Déu  en  el  nostre  cor.  L'amor  incòlume  i
immutable  de Déu és la  raó i  el  fonament de  la  nostra esperança.  Sense amor,  no hi
hauria esperança. Només l'amor genera esperança. Ja que l'amor de Déu està combinat
amb la seva fidelitat, tenim l'esperança meravellosa que ell vindrà una altra vegada i ens
portarà a la seva Mansió celestial.

Llegeix Salm 31:24. Quins efectes té l'esperança en nosaltres?

L'esperança  inspira.  L'esperança  dóna  noves  forces,  i  ens  permet  cantar  i  estar  joiosos.
L'esperança és essencial per a la vida. Sense esperança, quin és el propòsit de la vida?

Tenir  esperança,  però,  no és  el  mateix que ser  optimistes.  L'optimista  pensa que tot
millorarà: el clima, l'economia, les notes a l'escola, les finances, etc. L'esperança, en contrast,
no és un optimisme cec. Més aviat està fonamentada en la fidelitat de Déu i en les promeses
que ell ha fet. L'esperança creu que Déu complirà el que ha dit, perquè és fidel i veritable.
Déu ha provat ser digne de confiança, i no canvia. La seva immutabilitat i la seva veritat són
el fonament de la nostra esperança. 

Sens dubte, també, el fonament de la nostra esperança es troba en Jesús i en la Creu. No
és possible veure la realitat de l'amor de Déu per nosaltres d'una manera més poderosa que
quan mirem a la Creu. Aquesta, que significa la mort de Jesús pels nostres pecats, ens dóna
a nosaltres i a l'univers una revelació inigualable de com és veritablement el nostre Déu. Per
tant, sent éssers caiguts i temporals en un vast i immens cosmos, podem trobar esperança,
no en nosaltres o en qualsevol cosa “grandiosa” que puguem aconseguir, sinó en el nostre
Déu, un Déu que s'ha revelat a nosaltres a la Creu.

De quina manera l'esperança de l'adveniment està fonamentada en les promeses fidels de

Déu? De quina manera l'esperança influeix en la nostra vida? Com podem desenvolupar un

estil de vida que reflecteixi esperança en lloc de desesperança?
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Divendres 24 de març   //   Lliçó 12

PER ESTUDIAR I MEDITAR: Llegeix algunes parts de Recibiréis poder, sobre tot
la secció d'octubre: “Preparados por el Espíritu”.

Podem resumir l'activitat de l'Esperit Sant dient que obra harmoniosament, juntament amb
Déu el Pare i Déu el Fill, per aconseguir la nostra salvació. L'Esperit Sant ens desperta de la
nostra mort espiritual.  Ens porta a una comprensió de la nostra pecaminositat i obre els
nostres ulls al fet que estem perduts, en nosaltres i per nosaltres mateixos. L'Esperit encén
en el nostre interior el desig de canviar i  ens porta a Jesucrist,  l'únic que pot suplir  les
necessitats del nostre fur més íntim. Ens dóna la seguretat de la salvació perquè sempre ens
assenyala Jesús i el que Jesús ha fet per nosaltres. Ens fa més semblants a Jesús. Ens manté
fidels  al  nostre  caminar  amb Déu.  Ens  capacita  per  complir  amb la  voluntat  de  Déu i
involucrar-nos eficaçment en la missió. Genera la Paraula escrita de Déu com la nostra guia
i norma segura, per a la nostra vida i doctrina cristianes. On estaríem sense l'Esperit Sant?
Seríem miserables i estaríem perduts, i no podríem fer res que donés glòria i honor a Déu.
Gràcies a Jesús per haver promès i enviat a l'Esperit Sant. “El Consolador era el més excels
dels dons que podria sol·licitar al Pare amb el propòsit d'exaltar al seu poble” (RP 15).

PREGUNTES PER DIALOGAR: 
1. Medita una mica més en la pregunta sobre què és el pecat i què és la justícia. Atès que

som  cristians  que  creiem  en  la  Bíblia  com  la  Paraula  de  Déu,  ¿per  què  la  nostra
comprensió del que és el pecat i la justícia hauria de ser diferent de la d'aquells que no
creuen en la Bíblia? Quines són aquestes diferències? Què ens ensenya la Bíblia sobre el
pecat i la justícia que altres fonts no diuen?

2. Comparteix amb els membres de la teva classe d'Escola Sabàtica quin aspecte de l'obra
de l'Esperit Sant ha estat més valuós per a tu. Per què és tan important i de quina manera
ha impactat en la teva vida?

3. A classe, parleu sobre l'esperança que tenim en Jesús. Quines són les raons d'aquesta
esperança? És a dir, si algú et preguntés per la “raó de l'esperança que hi ha en vosaltres”
(1 Pere 3:15, SBT), quina resposta podries donar, i per què? Quan convincent podria ser
el teu argument?

4. La lliçó d'aquesta setmana ha parlat sobre la seguretat de la salvació. Què és la seguretat
de la salvació? I si la tenim, per què la tenim? Sobre què ha d'estar basada? De quina
manera difereix de la presumpció?
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