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Dissabte 25 de juliol

Fets 17:33, 34; 18: 8.

PER MEMORITZAR:

"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).

Jesús va declarar: "Però rebreu poder, quan hagi vingut sobre vosaltres l'Esperit Sant, i em 

sereu testimonis a Jerusalem, a tot Judea, a Samaria, i fins l'últim de la terra" (Ac. 1: 8). El 

vessament de l'Esperit Sant els permetria compartir el missatge de la Creu amb un poder capaç 

de canviar la vida i canviar a el món. Fets declara que aquests primers creients "van trastornar el 

món sencer" (17: 6). L'apòstol Pau afegeix que l'evangeli "es predica en tota la creació que està 

sota de cel" (Col. 1:23). A la lliçó d'aquesta setmana, ens enfocarem especialment en el paper de 

l'Esperit Sant a l'omplir de poder nostre testimoni per Crist.

Lliçó 5: Pel 1r d'agost de 2020

TESTIFICAR AMB EL PODER 
DE L'ESPERIT

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Joan 15:26, 27; Fets 02:41, 42; 8: 4; Hebreus 04:12;

             
        

         
             

      

 Quan Jesús va ordenar als primers creients: "Aneu per tot el món i prediqueu l'evangeli a tota 
criatura" (Mar. 16:15), va haver d'haver semblat una missió impossible. Com podrien aconseguir un 
desafiament tan gran? Els seus números eren molt petits. Els seus recursos eren limitats. Eren un 
grupet de creients comuns, sense educació. Però tenien un Déu extraordinari que els ompliria de 
poder per a la seva missió extraordinària.
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JESÚS I LA PROMESA DE L'ESPERIT SANT

Amb la promesa d'l'Esperit Sant, Jesús va respondre a la preocupació dels deixebles per 

deixar-los i tornar a cel. "Us convé que me'n vagi; perquè si no em fos, el Defensor no vindria a 

vosaltres; mes si em sigui, us l'enviaré "(Joan 16: 7). La paraula grega per "Consolador" és parakletos.vosaltres; mes si em sigui, us l'enviaré "(Joan 16: 7). La paraula grega per "Consolador" és parakletos.

Es refereix a "algú que ve al costat de" amb el propòsit d'ajudar. Una de les principals funcions de 

l'Esperit Sant és acompanyar tots els creients per capacitar i guiar-los en les seves activitats de 

testimoniatge. Quan donem testimoni de Jesús, no estem sols. L'Esperit Sant està al nostre costat 

per guiar-nos als cercadors sincers. Ell prepara els seus cors abans que els coneguem. Ell guia 

les nostres paraules, porta convicció a les ments dels cercadors i els enforteix per respondre als 

seus impulsos.

Llegeix Joan 15:26 i 27 i Juan 16: 8. Què ens diuen aquests versets sobre el paper de 

l'Esperit Sant en la testificació?

L'Esperit Sant testifica de Jesús. El seu objectiu final és dur a tantes persones a Jesús com 

sigui possible. La seva missió és glorificar Jesús. En aquest paper, convenç a tots els creients de 

la seva responsabilitat de testificar. Ell obre els nostres ulls per veure les possibilitats en les 

persones que ens envolten i treballa entre bastidors per crear receptivitat a l'missatge de 

l'evangeli.

Jesús ho diu clarament. L'Esperit Sant "convencerà el món de pecat, de justícia i de judici" 

(Joan 16: 8). En altres paraules, treballa en els cors per ser conscients d'una profunda sensació 

d'alienació de Déu i la necessitat de l'penediment. També convenç a el món "de justícia". L'Esperit 

Sant no només revela el pecat, sinó a més ens instrueix en justícia. Ell revela la magnificència de 

la justícia de Jesús en contrast amb la nostra pròpia immundícia. El paper de l'Esperit Sant no és 

simplement assenyalar el dolents que som; és revelar com bo, amable, compassiu i amorós és 

Jesús, i modelar a la seva imatge.

Testificar és simplement cooperar amb l'Esperit Sant per a glorificar Jesús. En el poder de 

l'Esperit i sota la seva guia, testifiquem d'aquest sorprenent Crist que ha transformat la nostra 

vida.

En el nostre desig de treballar per les ànimes, per què hem de recordar sempre que nosaltres no 

podem realitzar la tasca de convertir les persones, sinó que només l'Esperit Sant pot fer-ho?
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UNA ESGLÉSIA PLENA DE PODER

El llibre de Fets, amb raó, ha estat anomenat "Els fets de l'Esperit Sant". És una aventura 

emocionant de testificació, proclamació de l'evangeli i creixement d'església. Fets és la història de 

creients consagrats, plens de l'Esperit Sant, que impacten a el món per Crist. Eren totalment 

dependents de l'Esperit Sant per aconseguir resultats miraculosos. El seu és un exemple del que 

l'Esperit Sant pot aconseguir a través d'homes i dones que estan totalment consagrats a ell.

Llegeix Fets 02:41 i 42; 4: 4 i 31; 05:14 i 42; 6: 7; i 16: 5. Què és el que més et impressiona 

d'aquests passatges? Quin és el missatge que Lluc, l'autor de Fets, desitja compartir a 

l'registrar un creixement tan ràpid?

La intenció de Lluc a l'escriure el llibre de Fets és compartir amb cada lector el ministeri de 

l'Esperit Sant en l'església primitiva.

Observa també que no dubta a utilitzar números per mesurar el moviment de l'Esperit al segle 

primer. És a dir, estava explicant baptismes. En Fets 02:41, destaca el fet que tres mil van ser 

batejats en un sol dia en un sol lloc. En 4: 4, ell parla de cinc mil homes que van ser batejats. En 

05:14, multituds vénen a el Senyor i es bategen.

Ja sigui que es tracti d'un sol individu com Lídia, el carceller de Filips, una esclava posseïda 

per un dimoni o l'eunuc etíop, Lucas pren nota i registra el moviment de l'Esperit Sant en els cors 

d'aquestes persones. El punt important aquí és que darrere de cada un dels grans nombres hi ha 

éssers humans individuals, cadascun un fill de Déu per qui Jesucrist va morir. Sí, ens agraden els 

números grans, però a la fi, la testificació és sovint un esforç d'un a un.

Per facilitar el ràpid creixement de l'església de el Nou Testament, es van plantar noves 

esglésies. Una de les raons per les quals l'església primitiva va créixer tan ràpidament és perquè 

l'església es renovava constantment mitjançant la instauració de noves esglésies. Quin missatge 

tan important per a nosaltres avui.

L'enfocament principal de l'església de el Nou Testament era la missió. Com po- dem 

assegurar-nos que, al centre de tot el que fem a la nostra església local, la missió estigui sempre 

al centre?
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Al llarg de el llibre dels Fets, l'Esperit Sant està poderosament present. Ell ministraba als 

creients ia través d'ells mentre testificaven pel seu Senyor en una varietat de formes. Els enfortir 

per enfrontar les proves i els desafiaments de ser testimonis en una cultura hostil. Els va conduir 

cap a cercadors de la veritat sincers. Va preparar els cors de les persones en ciutats senceres 

abans que els creients vinguessin a aquestes ciutats. Va obrir portes d'oportunitat amb les que 

mai van somiar i va enfortir les seves paraules i les seves accions.

Llegeix Fets 07:55; 08:29; 11:15; 15:28, 29; i 16: 6 a l'10. Com ministre ha el esperit Sant als 

deixebles que testificaven en cadascuna de les experiències enumerades en aquests versicles 

de la Bíblia? En altres paraules, ¿quins van ser algunes de les diverses coses que va fer 

l'Esperit Sant en aquestes situacions?

El variat ministeri de l'Esperit Sant en el primer segle va ser realment sorprenent. Les 

experiències anteriors són només una mostra de la seva activitat. Va enfortir a Esteban per donar 

testimoni del seu Senyor davant d'una multitud despietada i fora de control que el va apedregar 

fins a la mort. Miraculosament va guiar a Felip a un etíop influent que era a la recerca de la veritat, 

per obrir el continent africà a l'evangeli. Li va donar a Pere un senyal de confirmació quan els 

creients gentils també van rebre el do de l'Esperit Sant. Va reunir a l'església en unitat en un 

moment en que fàcilment podria haver-se dividit sobre el tema de la circumcisió, i va obrir tot el 

continent europeu a la predicació de l'evangeli a través d'l'apòstol Pau.

L'Esperit Sant va estar actiu a l'església de el Nou Testament i està actiu en la vida de 

l'església avui. Ell anhela omplir-nos de poder, enfortir-nos, ensenyar-nos, guiar-nos, unificar-i 

enviar-nos a la missió més important de l'món, que és dur a homes i dones a Jesús i la seva 

veritat. El punt que hem de recordar és que l'Esperit encara està actiu i treballant avui, tal com ho 

era a l'època dels apòstols i l'església primitiva.

Què podem fer, dia a dia, per fer-nos més oberts i susceptibles a el poder de l'Esperit Sant en la 

nostra pròpia vida? Quines són algunes de les decisions que hem de prendre per permetre 

treballar en ia través de nosaltres?

L'ESPERIT SANT I LA TESTIFICACIÓ
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La Paraula de Déu era al cor mateix de el testimoni de l'església de el Nou Testament. El 

sermó de Pere el dia de la Pentecosta es va basar principalment en l'Antic Testament per 

demostrar que Crist era el Messies. El discurs final d'Esteban va ser un repàs de la història 

d'Israel en l'Antic Testament. Pere va esmentar que Déu "ha enviat la seva Paraula als fills 

d'Israel" (Ac. 10:36, BJ) i després va compartir la història de la resurrecció amb Corneli. L'apòstol 

Pau es va referir cop i un altre a les grans prediccions de l'Antic Testament sobre la vinguda de 

l'Messies, i Felip va explicar acuradament a un desitjós etíop el significat de la predicció 

messiànica a Isaïes 53. En cada cas, els deixebles van proclamar la Paraula de Déu, no la pròpia. 

La Paraula inspirada per l'Esperit va ser la base de la seva autoritat.

Llegeix Fets 4: 4 i 31; 8: 4; 13:48 i 49; 17: 2; 18:24 i 25. Què ens ensenyen aquests passatges 

sobre la relació entre l'Esperit Sant, la Paraula de Déu i el testimoniatge de l'església de el Nou 

Testament?

El mateix Esperit Sant que va inspirar la Paraula de Déu treballa a través de la Paraula per 

canviar vides. Hi ha poder vivificant en la Paraula de Déu perquè, gràcies a l'Esperit, és la Paraula 

viva de Crist.

Llegeix 2 Pere 1:21 i Hebreus 04:12. Per què la Paraula de Déu és tan poderosa per 

canviar vides?

"En la paraula de Déu està l'energia creadora que va cridar els mons a l'existència. Aquesta 

paraula imparteix poder; engendra vida. Cada ordre és una promesa; acceptada per la voluntat, 

rebuda en l'ànima, porta amb si la vida de l'Ésser infinit. Transforma la naturalesa i torna a crear 

l'ànima a imatge de Déu "( Ed 126).l'ànima a imatge de Déu "( Ed 126).l'ànima a imatge de Déu "( Ed 126).

La raó per la qual la Bíblia té tant poder per transformar vides és perquè el mateix Esperit 

Sant que va inspirar la Bíblia en primer lloc ens inspira i ens canvia a mesura que la llegim. A 

l'compartir la Paraula de Déu amb altres, l'Esperit Sant treballa per canviar la seva vida a través 

de la Paraula que ell va inspirar. Déu ha promès beneir la seva Paraula, no les nostres paraules. 

El poder està en la Paraula de Déu, i no en l'especulació humana.

L'ESPERIT, LA PARAULA I LA TESTIFICACIÓ
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EL PODER TRANSFORMADOR DE L'ESPERIT SANT

Un estudi acurat de el llibre dels Fets revela Déu obrant miracles en la vida humana a través 

del seu Esperit. Fets és un estudi de cas sobre el triomf de l'evangeli sobre els prejudicis culturals, 

transformant hàbits arrelats de tota la vida, i ensenyant a tota la humanitat la gràcia i la veritat de 

Crist. L'Esperit Sant es troba amb les persones on estan, però no les deixa allà. En la seva 

presència, són canviades. La seva vida es transforma.

Llegeix Fets 16:11 a el 15 i 23 a l'34; 17:33 i 34; i 18: 8. Aquestes són només algunes de les 

històries de conversió en la Bíblia. Què ens ensenyen els diferents relats sobre el poder de Déu 

per a canviar la vida de tot tipus de persones de diversos orígens?

Què increïble varietat de persones. Lídia era una pròspera empresària jueva, i el carceller de 

Filips era un funcionari romà de classe mitjana. L'Esperit Sant pot assolir tots els espectres de la 

societat. El seu poder de transformació arriba tant a homes com a dones, rics i pobres, educats i 

sense educació.

Els últims dos personatges a la nostra llista són igualment notables. Fets 17:34 es refereix a 

la conversió de Dionís l'Areopagita. Els Areopagitas atenesos eren part de tribunal legal de jutges 

que tractaven els casos judicials. Eren membres prominents i respectats de la societat grega.

Gràcies a el poder de l'Esperit Sant, el ministeri de l'apòstol Pau va arribar fins i tot a l'esglaó 

superior de la societat. Crispo era "el principal de la sinagoga" jueva (Ac. 18: 8). Era un líder 

religiós immers en el pensament jueu de l'Antic Testament, i l'Esperit Sant es va obrir pas i va 

canviar la seva vida. Aquestes històries revelen que, a mesura que donem testimoni de Crist i 

compartim la seva Paraula amb altres, l'Esperit Sant farà coses notables en la vida de tot tipus de 

persones de tot tipus d'antecedents, cultures, educació i creences. No podem i no hem de fer 

suposicions sobre qui pot o no ser assolit. La nostra feina és testificar a totes i cadascuna de les 

persones que Déu col·loca en el nostre camí. El Senyor farà la resta.

La mort de Crist va ser universal; és a dir, va ser per cada ésser humà que va existir o existirà alguna 

vegada. Què hauria d'ensenyar aquesta veritat crucial sobre com mai hem de suposar que algú està 

més enllà de l'esperança de salvació?
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Llegeix Elena de White, Els fets dels apòstols, capítol 5, "El do de l'Esperit", pp. 39-47; El Llegeix Elena de White, Els fets dels apòstols, capítol 5, "El do de l'Esperit", pp. 39-47; El Llegeix Elena de White, Els fets dels apòstols, capítol 5, "El do de l'Esperit", pp. 39-47; El Llegeix Elena de White, Els fets dels apòstols, capítol 5, "El do de l'Esperit", pp. 39-47; El 

Desitjat de tots els pobles, capítol 73, " 'No s'angoixin'", pp. 622-626.Desitjat de tots els pobles, capítol 73, " 'No s'angoixin'", pp. 622-626.

L'Esperit Sant coopera amb el Pare i el Fill en el procés redemptor. En totes les nostres 

activitats de testificació, ens unim a ell en la seva obra de salvar les persones. Ell convenç els 

cors; obre portes d'oportunitat. A través de la seva Paraula, il·lumina les ments i revela la veritat. 

Trenca els llaços de prejudici que ens esclavitzen, triomfa sobre els prejudicis culturals que 

enfosqueixen la nostra visió de la veritat i ens allibera de les cadenes dels mals hàbits que ens 

esclavitzen.

Quan donem testimoni de Jesús, és crucial recordar que estem cooperant amb l'Esperit Sant. 

Ell està allà abans que nosaltres, preparant els cors per rebre el missatge de l'evangeli. Ell està 

allà amb nosaltres, movent-se sobre les ments mentre realitzem un acte de bondat, compartim el 

nostre testimoni, fem un estudi bíblic, regalem una publicació plena de veritat o vam participar en 

una campanya de evangelisme. Ell continuarà treballant en el cor de l'individu molt després que 

ens anem, fent el que sigui necessari per dur a aquesta persona a el coneixement de la salvació.

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. Comparteix amb els membres de la teva classe de l'Escola Sabàtica 1 1. Comparteix amb els membres de la teva classe de l'Escola Sabàtica 1 

moment en què vas sentir que l'Esperit Sant estava treballant poderosament a través del 

teu testimoni.

2. Alguna vegada t'has sentit aprensiu o temorós de compartir la teva 2. Alguna vegada t'has sentit aprensiu o temorós de compartir la teva 

fe? De quina manera un coneixement de l'ministeri de l'Esperit Sant redueix aquesta por i 

et dóna seguretat com a testimoni?

3. A la lliçó d'aquesta setmana, parlem sobre l ' "activitat" de l' 3. A la lliçó d'aquesta setmana, parlem sobre l ' "activitat" de l' 

Esperit Sant en el nostre testimoni. Comenta algunes de les diferents formes en què 

l'Esperit Sant treballa amb nosaltres en els nostres esforços de testimoniatge. Com ens 

capacita l'Esperit Sant per a testificar i treballar en la vida dels altres a el donar 

testimoni?

4. La lliçó va parlar sobre la centralitat de la Bíblia en la testificació. 4. La lliçó va parlar sobre la centralitat de la Bíblia en la testificació. 

Per què la Bíblia és un component tan crucial de la nostra fe i testimoni? Com podem 

evitar les trampes d'aquells que, tot i que afirmen creure en la Bíblia, soscaven subtilment 

la seva autoritat i el seu testimoni?

PER ESTUDIAR I MEDITAR:


