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Dissabte 18 de juliol

1: 15-21; Daniel 10: 10-14; 1 Joan 5: 14-16.

PER MEMORITZAR:

"Confesseu les vostres ofenses uns als altres, i pregueu els uns pels altres, perquè sigueu guarits. 

La pregària eficaç de l'just pot molt "(Sant. 05:16).

Nota: els deixebles van pregar. Van ser plens de l'Esperit Sant, i després van parlar la Paraula Nota: els deixebles van pregar. Van ser plens de l'Esperit Sant, i després van parlar la Paraula 

de Déu amb intrepidesa i confiança.

Hi va haver una relació directa entre les seves oracions, el vessament de l'Esperit Sant i la 

proclamació poderosa de la Paraula de Déu. "Els deixebles [...] no demanaven una benedicció 

simplement per a si. Estaven aclaparats per la preocupació de salvar ànimes. Comprenien que 

l'evangeli havia de proclamar-se a el món, i demanaven el poder que Crist havia promès "( HAp 30, l'evangeli havia de proclamar-se a el món, i demanaven el poder que Crist havia promès "( HAp 30, l'evangeli havia de proclamar-se a el món, i demanaven el poder que Crist havia promès "( HAp 30, 

31).

Quan busquem a Déu i intercedim pels altres, Déu obra en els nostres propis cors per 

apropar-nos a ell i ens dóna la saviesa divina per tal d'assolir-los per a la seva Regne (Sant. 1: 5). 

Ell també treballa poderosament en la seva vida per atreure'ls a ell (1 Joan 5: 14-17).

Lliçó 4: Pel 25 de juliol de 2020

EL PODER DE L'ORACIÓ: 
INTERCEDIR PELS ALTRES

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Apocalipsi 12: 7-9; Efesis 6:12; Hebreus 07:25; Efesis

             
             

        

Els membres de l'església de el Nou Testament sentien la necessitat de pregar. "Quan van haver 
pregat, el lloc en què estaven congregats va tremolar; i tots van ser plens de l'Esperit Sant, i parlaven 
amb intrepidesa la paraula de Déu "(Ac. 04:31).
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UN CONFLICTE CÒSMIC

Compara Apocalipsi 12: 7 a l'9, Efesis 6:12 i 2 Corintis 10: 4. Com influeixen aquests 

passatges en la nostra comprensió de l'oració intercessora?

La Bíblia descobreix el vel entre el món visible i l'invisible. Hi ha un conflicte entre el bé i el 

mal, entre les forces de la justícia i les forces de la foscor, entre Crist i Satanàs. En aquest 

conflicte còsmic, Déu respecta la llibertat humana. Mai manipularà la voluntat ni coaccionarà la 

consciència. Ell envia al seu Esperit Sant per convèncer homes i dones de la veritat divina (Joan 

16: 7, 8). Els àngels celestials entren a la batalla a fi d'influir en les persones per a l'eternitat (He. 

1:14). Déu també organitza esdeveniments providencials en la vida de les persones per guiar cap 

a ell.

El que Déu no farà és forçar la consciència. La força és contrària a el Regne de Déu. La 

coerció és aliena a el principi de l'amor, que és la base del seu govern. Aquí és on la pregària és 

tan significativa. Encara que Déu està fent tot el possible per arribar a les persones abans que 

preguem, les nostres oracions deslliguen el poderós poder de Déu. Respecta la nostra llibertat 

d'elecció a l'pregar per un altre, i pot fer més, a la llum de la controvèrsia entre el bé i el mal, quan 

preguem que si no ho féssim.

Considera aquesta declaració acuradament: "Forma part de el pla de Déu concedir-nos, en 

resposta a l'oració feta amb fe, el que no ens donaria si no l'hi demanéssim així" ( CS 580). En el resposta a l'oració feta amb fe, el que no ens donaria si no l'hi demanéssim així" ( CS 580). En el resposta a l'oració feta amb fe, el que no ens donaria si no l'hi demanéssim així" ( CS 580). En el 

gran conflicte entre el bé i el mal, l'oració estableix la diferència. Quan preguem per algú que no 

coneix Crist, s'obren canals de benedicció divina perquè flueixin en la seva vida. Déu honra la 

nostra decisió de pregar per ells i treballa encara més poderosament a favor seu.

A l'tractar el tema de l'oració intercessora, hem de reconèixer humilment que no entenem 

completament l'accionar de Déu, però això no ha d'impedir entrar contínuament en les 

benediccions que ofereix l'oració per a nosaltres i per als altres.

Per què creus que Déu obra més poderosament quan preguem que quan descuidem la pregària? 

Encara que no entenem completament com funciona tot, per què l'exhortació bíblica de pregar 

per altres hauria de impulsar-nos a fer exactament això?
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JESÚS: EL PODERÓS intercessor

Lee Lucas 03:21; 05:16 i 09:18. Què et diuen aquests textos sobre la relació entre la vida de 

pregària de Jesús i la seva efectivitat en el ministeri?

La vida de Jesús va ser d'una constant comunió divina amb el seu Pare. En el moment del 

seu baptisme, quan va iniciar el seu ministeri messiànic, va pregar pel poder diví per complir el 

propòsit de el Cel. L'Esperit Sant li va donar poder per fer la voluntat de l'Pare i complir la tasca 

que tenia per davant. Ja sigui en l'alimentació als cinc mil, la curació de l'leprós o l'alliberament 

dels endimoniats, Jesús reconeixia que, en la batalla entre el bé i el mal, la pregària és una arma 

poderosa per vèncer a les forces de l'infern. La pregària és una forma ordenada pel Cel de 

combinar la nostra impotència i debilitat amb el poder omnipotent de Déu. És un mitjà d'elevar-cap 

a Déu, l'únic que pot tocar els cors d'aquells pels qui preguem.

Lee Lucas 22:31 a el 34 i Hebreus 07:25. Quina seguretat li va donar Jesús a Pere a fi de 

preparar-lo per a les temptacions que s'enfrontaria en el futur pro- per? Quina seguretat ens 

dóna a cada un de nosaltres quan enfrontem temptacions?

Els guanyadors efectius d'ànimes són homes i dones de pregària. Jesús va pregar per Pedro 

pel seu nom. Li va assegurar a Pere que, en el moment de la seva major temptació, estaria 

pregant per ell. Satanàs entenia molt bé el potencial de Pere per a l'avanç del Regne de Déu. 

Planificava fer tot el possible per destruir la influència positiva de Pere en l'església cristiana. 

Però, a través de totes les seves temptacions, Jesús va estar orant per Pedro, i les oracions de el 

Mestre van ser respostes. Quina realitat tan emocionant reconèixer que el Salvador també està 

pregant per nosaltres. Ell ens convida a unir-nos a ell en aquesta obra de pregària intercessora i 

presentar a altres per nom davant el tron de Déu.

La nostra persistència en l'oració demostra que reconeixem la nostra total i absoluta 

dependència de Déu per arribar a l'individu pel qual estem pregant.

Per qui estàs pregant en aquest moment? Per què és tan important mai ren- dirse, sense importar 

com de difícil sembli la situació?
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LES ORACIONS intercessores DE PABLO

La pregària intercessora és bíblica. Al llarg del seu ministeri, Pablo pregar pels nous 

conversos a les esglésies que va establir a través del seu ministeri evangelitzador. Pau creia que 

alguna cosa passava quan pregava, que no passaria si no pregava. Encara que estava lluny dels 

seus éssers estimats, reconeixia que podien estar units de cor mentre oraven l'un per l'altre.

Llegeix Efesis 1:15 a el 21. En les línies a continuació, enumera els diferents comandes que 

Pau va fer a Déu pels efesis. Què li va demanar específicament a Déu que els donés?

L'oració de Pablo pels creients d'Efes és notable. Oró perquè Déu els donés saviesa i 

discerniment espiritual, perquè il·luminés les seves ments amb la veritat divina i els donés 

l'esperança de la vida eterna. També va pregar perquè experimentessin la poderosa obra d'el 

poder de Déu en la seva vida. Aquest Déu és tan poderós, tan poderós, que va ressuscitar Jesús 

d'entre els morts, un esdeveniment que forma el fonament de la seva esperança de vida eterna en 

ell. La seva pregària conclou recordant-les "riqueses de la glòria de la seva herència". Els cristians 

d'Efes van haver d'haver estat plens d'alè, sabent que Pau estava pregant per ells i sabent per 

què estava pregant.

Llegeix Filipencs 1: 3 a l'11 i observa el to de la pregària de Pau. Si fossis membre de 

l'església de Filips i rebessis una carta com aquesta de part de Pablo, compartint amb tu no 

només que ell estava pregant per tu sinó també el contingut de la seva oració, com et 

sentiries i per què? Què promeses es troben en les seves paraules? A el mateix temps, què 

advertències hi ha també?

Aquestes són algunes de les paraules més confortadoras i encoratjadores de la Bíblia, plenes 

de promeses, així com de cridats a ser plens de l'amor, el coneixement i el discerniment que 

provenen de conèixer Jesús, perquè puguem ser tot el que Déu vol que siguem en ell.
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PODERS INVISIBLES EN ACCIÓ

L'oració intercessora és una arma poderosa en aquesta batalla entre el bé i el mal que 

anomenem "el Gran Conflicte". Una de les revelacions més clares d'aquesta lluita està en Daniel 

10.

Recordaràs que el profeta Jeremies va predir que els jueus serien captius dels babilonis 

durant setanta anys. A la fi de la vida de Daniel, aquest període profètic de la captivitat jueu 

estava arribant a la seva fi. Daniel estava preocupat. Veia poca evidència de l'acompliment de les 

paraules de Jeremies; seu poble encara estava captiu.

Babilònia va ser vençuda pels medes i els perses, però els jueus seguien en captivitat. Daniel 

va dejunar i pregar per tres setmanes. Intercedir sincerament pel seu poble. A la fi de les tres 

setmanes, se li va aparèixer un gloriós ser angelical.

Llegeix Daniel 10:10 a el 14. Quan van ser escoltades les oracions de Daniel i què les va 

destorbar temporalment?

Aquest és un passatge fascinant. Per entendre-completament, identifiquem alguns dels 

personatges. Qui és el príncep del regne de Pèrsia? Certament, no Ciro. És el rei de l'Imperi 

Persa. És molt probable que l'expressió "el príncep de el regne de Pèrsia" representi a Satanàs. 

Jesús el va cridar "el príncep d'aquest món" o "el governant d'aquest món" (Joan 00:31; 14:30). 

Pau ho va etiquetar com "el príncep de la potestat de l'aire" (Efe. 2: 2). Si el príncep de Pèrsia 

representa Satanàs, qui és Miguel? El nom Miguel s'usa cinc vegades en la Bíblia (Ap. 12: 7; Jud. 

9; Dan. 10:13, 21; 12: 1). Un estudi acurat d'aquests passatges revela que Miguel (que significa 

"Qui és com Déu") és un altre terme per descriure Jesús com el Comandant de tots els àngels en 

combat directe amb Satanàs. Crist és l'etern, preexistent i totpoderós Fill diví de Déu. Una de les 

seves funcions com a Comandant de tots els àngels és derrotar i finalment destruir a Satanàs.

Daniel 10 descorre el teló i revela aquesta lluita entre el bé i el mal. Mentre Daniel prega, 

Miquel, el Jesús totpoderós, descendeix de el cel per vèncer a les forces de l'Infern. Encara que 

no ho vegem, Jesús també està treballant per respondre les nostres oracions d'intercessió. Ell és 

un poderós Salvador. Cap de les nostres oracions passa desapercebuda.

Com veus la realitat del Gran Conflicte que es desenvolupa en la teva pròpia vida? Què hauria de dir-te la 

realitat d'aquesta batalla sobre el tipus d'eleccions que necessites fer?
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FOCUS EN L'ORACIÓ

Al llarg de la Bíblia, hi ha un èmfasi en ser específics en l'oració. L'oració no és un anhel 

vague de l'ànima; presenta a Déu peticions específiques. Jesús va pregar específicament pels 

seus deixebles. L'apòstol Pau va pregar molt específicament pels cristians d'Efes, Filips i 

Colosses. Oró pels seus joves col·legues Timoteu, Tito i Juan Marcos.

Llegeix gener Samuel 12:22 a el 24 i Job 16:21. Què tenen en comú aquests dos pa- ges? Què ens 

diuen sobre la pregària intercessora?

Tant Samuel com Job emfatitzen la necessitat d'una intercessió fervent, sincera i específica. 

Les paraules de Samuel són bastant forts. Ell clama: "Lluny sigui de mi que peque jo contra el 

Senyor cessant de pregar per vosaltres" (1 Sam. 00:23). Gairebé podem escoltar el ressò de 

l'oració de Samuel en les paraules de Job: "Tant de bo pogués disputar l'home amb Déu, com 

amb el seu proïsme!" (Job 16:21). És la nostra responsabilitat suplicar a Déu pels homes i les 

dones que no coneixen Crist.

Llegeix 1 Joan 5:14 a el 16. Què passa quan intercedim pels altres?

Quan preguem pels altres, ens convertim en un canal de benedicció de Déu per a ells. Ell 

aboca el riu de l'aigua de vida des del Tron de el cel a través de nosaltres fins a ells. Tota la host 

de Satanàs tremola davant el so d'una fervent intercessió. Elena de White descriu el poder de 

l'oració en aquestes paraules significatives: "Satanàs no pot suportar que es recorri al seu 

poderós rival, perquè tem i tremola davant la seva força i majestat. A el so de l'oració fervent, tota 

la host de Satanàs tremola "( TI 1: 309). L'oració ens connecta amb la Font de el poder diví en la la host de Satanàs tremola "( TI 1: 309). L'oració ens connecta amb la Font de el poder diví en la la host de Satanàs tremola "( TI 1: 309). L'oració ens connecta amb la Font de el poder diví en la 

batalla per les ànimes dels homes i les dones perduts.

Llegeix Mateu 18:18 i 19. Quina relació té aquest passatge amb la pregària intercessora, i per què aquest 

passatge resulta un estímul per pregar amb altres per la salvació d'aquells que no coneixen a el Senyor?
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PER ESTUDIAR I meditar:

Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "El privilegi de pregar", pp. 79-89;Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "El privilegi de pregar", pp. 79-89;Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "El privilegi de pregar", pp. 79-89;

Testimonis per a l'església, t. 7, "Una obra per als membres d'església", pp. 21-26.Testimonis per a l'església, t. 7, "Una obra per als membres d'església", pp. 21-26.

Quan preguem pels altres, Déu honra el nostre compromís amb ell i la nostra dependència 

del seu poder a l'emprar tots els recursos de el Cel per transformar les vides humanes. A mesura 

que les nostres oracions pugen al seu Tron, els éssers angelicals entren en acció al seu ordre. 

"Els àngels trador esperen al costat de l'Tron per obeir instantàniament el mandat de Jesucrist 

contestar cada oració oferta amb fe viva i fervorosa" ( MS 2: 471). Tenim la seguretat que ni una contestar cada oració oferta amb fe viva i fervorosa" ( MS 2: 471). Tenim la seguretat que ni una contestar cada oració oferta amb fe viva i fervorosa" ( MS 2: 471). Tenim la seguretat que ni una 

oració es perd, ni Déu oblida a ningú. Estan emmagatzemades al cel per ser respostes en el 

moment i el lloc que ell consideri millor. "L'oració de fe mai es perd, però és presumpció suposar 

que sempre serà contestada en la forma mateixa i per l'objecte mateix que esperem" ( TI 1: 211). que sempre serà contestada en la forma mateixa i per l'objecte mateix que esperem" ( TI 1: 211). que sempre serà contestada en la forma mateixa i per l'objecte mateix que esperem" ( TI 1: 211). 

Què alè ens dóna això quan intercedim pels nostres cònjuges que no coneixen Crist, o pels 

nostres fills i filles, parents, amics i companys de treball. Cap oració sincera es perd mai. És 

possible que no sempre veiem respostes immediates en aquells pels qui preguem, però Déu 

s'està movent sobre els seus cors de maneres que només sabrem en l'eternitat.

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. Llegeix Filipencs 1:19; Colossencs 4: 2 i 3; i 2 Tessalonicencs 3: 1 i 2. Du-1. Llegeix Filipencs 1:19; Colossencs 4: 2 i 3; i 2 Tessalonicencs 3: 1 i 2. Du-

rant el seu empresonament, ¿quina seguretat va tenir Pau per causa de les oracions dels 

filipencs? Per què va demanar als colossencs i als tessalonicencs que oressin per ell? 

Quina relació tenen aquestes peticions d'oració intercessora amb el guany d'ànimes?

2. Reflexiona sobre la realitat del Gran Conflicte i que conforma la 2. Reflexiona sobre la realitat del Gran Conflicte i que conforma la 

gran narrativa darrere de el món en què vivim. Com t'ajuda teu coneixement d'aquest 

conflicte a adonar-te de la importància de l'oració? Sí, Jesús va guanyar la guerra, i 

sabem que el seu bàndol guanyarà a al final. Però, mentrestant, ¿per què és tan 

important que preguem i busquem fer tot el possible per mantenir-nos fidels a ell i 

treballar per la salvació dels altres?

3. Quins són alguns dels obstacles per a una vida més efectiva 3. Quins són alguns dels obstacles per a una vida més efectiva 

de pregària intercessora? Quin tipus d'excuses uses (si és que ho fas) per deixar de 

pregar més per altres que ho necessiten?


