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POSSIBILITATS 

ILIMITADES

Dissabte 1 d'agost

Corintis 1: 4-9; Mateu 25: 14-30.

PER MEMORITZAR:

"Però totes aquestes coses les fa un i el mateix Esperit, repartint a cada un en particular com ell 

vol" (1 Cor. 00:11).

A l'consagrar-nos a Déu i dedicar la nostra vida al seu servei, les nostres possibilitats de 

servir són infinites. "No té límit la utilitat de qui, posant el jo a un costat, dóna lloc a l'obra de 

l'Esperit Sant en el seu cor i porta una vida consagrada completament a Déu" ( MC 116). A la lliçó l'Esperit Sant en el seu cor i porta una vida consagrada completament a Déu" ( MC 116). A la lliçó l'Esperit Sant en el seu cor i porta una vida consagrada completament a Déu" ( MC 116). A la lliçó 

d'aquesta setmana, estudiarem les nostres possibilitats il·limitades de servei a través de el do de 

l'Esperit Sant.

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: 1 Corintis 00:12; Mateu 3: 16-18; 1 Corintis 12: 7; 1

              
              
                 

                    
                   

                
                 

 

Déu ens crida a testificar per ell (Ac. 1: 8; Isa. 43:10). Testificar no és un do espiritual especial 
que només tenen uns pocs elegits. Testificar és l'anomenat diví de cada cristià.
 La Bíblia fa servir diferents expressions per descriure la nostra crida davant Déu. Hem de ser 
"la llum de el món", "ambaixadors de Crist" i un "real sacerdoci" (Mat. 05:14; 2 Cor. 5:20; 1 Pe. 2: 
9). Aquest mateix Déu que ens crida a ser testimonis ia servir ens capacita per a la tasca. Ell 
imparteix dons espirituals a cada creient. Déu no crida els qualificats. Ell qualifica als quals ha 
anomenat. Així com dóna la salvació lliurement a tots els que creuen, també els dóna els seus 
dons lliurement.
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Alguna vegada has considerat el diferents que eren els deixebles? Els seus antecedents, 

personalitats, temperaments i dons eren molt variats. Però això no va ser una debilitat per 

l'església, va ser una fortalesa. Mateu, un recaptador d'impostos, calia, exacte i minuciós. En 

contrast, Pere sovint parlava ràpid, i era entusiasta i impulsiu, però també tenia qualitats naturals 

de lideratge. Joan era tendre, però també franc. Andreu era una persona amable, extremadament 

conscient del seu entorn i sensible als altres. Tomàs tenia la inclinació natural a qüestionar, i 

sovint dubtava. Cada un d'aquests deixebles, encara que tenia diferents personalitats i dons, va 

ser usat poderosament per Déu per testificar per ell.

Llegeix 1 Corintis 00:12 i 13, i 18 a l'22. Què descobrim en aquests passatges sobre la 

necessitat de persones de diferents dons en el cos de Crist, l'església?

Déu es delecta en prendre persones de diferents orígens, amb diferents talents i habilitats, i 

impartir-regals per al servei. El cos de Crist no és un grup homogeni de persones que són totes 

iguals. No és un club de camp amb persones dels mateixos orígens que pensen el mateix. És un 

moviment dinàmic de persones de diferents dons, unides en el seu amor per Crist i per les 

Escriptures, i que estan compromeses a compartir el seu amor i la seva veritat amb el món (Rm. 

12: 4; 1 Cor. 00:12). Els membres de el cos de Crist tenen dons diferents, però cada un és valuós; 

cada un és crític per al funcionament saludable de el cos de Crist. Així com els ulls, les orelles i el 

nas tenen diferents funcions, però són necessaris per al cos, tots els dons també són necessaris 

(1 Cor. 00:21, 22).

Si consideres cura el cos humà, fins i tot les parts més petites tenen un paper crucial. 

Considera les nostres pestanyes. Què passaria si no tinguéssim una cosa tan aparentment 

insignificant com les pestanyes? Les partícules de pols ennuvolarien la nostra visió, i les 

conseqüències resultants podrien causar danys irreparables. El membre de l'església que sembla 

el més "insignificant" és una part essencial de el cos de Crist i ha estat dotat per l'Esperit Sant. 

Quan vam dedicar aquests dons totalment a Déu, cada un de nosaltres pot marcar una diferència 

eterna.

No importa com talentós siguis, quines són les coses en què no ets molt bons no però que altres a 

l'església sí ho són? Com hauria d'ajudar això a mantenir-te en el lloc adequat?

DIVERSOS DONS: UNITS EN SERVEI
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La Bíblia és clara: Déu té una tasca especial per a cada un de nosaltres en compartir 

l'evangeli amb els altres. A la paràbola de Jesús sobre el cap de família que deixa la seva casa 

als seus servents i els demana que la cuidin, l'amo dóna a cada servent una tasca específica 

(Mar. 13:34). Hi ha una tasca per a cada individu, i Déu dóna dons espirituals a tots perquè 

compleixin la tasca o el ministeri divins als quals són cridats. Quan vam lliurar la nostra vida a 

Crist, i mitjançant el baptisme esdevenim membres del seu cos, l'església, l'Esperit Sant imparteix 

dons perquè puguem servir el cos i testificar a el món.

En 1903, Elena de White va escriure una carta a cert germà per encoratjar-a usar els dons 

que Déu li havia donat en el servei. "Tots som membres de la família de l'Altíssim, i en major o 

menor mesura hem talents que ell ens ha confiat, per l'ocupació ens fa responsables. Ja sigui que 

els nostres talents siguin grans o petits, hem de emprar-los en el servei de el Senyor, i hem de 

reconèixer el dret dels altres d'emprar els talents que els han confiat. Mai hem de menysprear el 

més mínim capital físic, intel·lectual o espiritual "( carta 260 2 de desembre de 1903).més mínim capital físic, intel·lectual o espiritual "( carta 260 2 de desembre de 1903).més mínim capital físic, intel·lectual o espiritual "( carta 260 2 de desembre de 1903).

Llegeix Fets 10:36 a l'38, Mateu 03:16 a el 18 i Fets 02:38 a el 42. Què ens ensenyen aquests 

textos sobre la promesa de l'Esperit Sant en el baptisme?

Així com Jesús va ser ungit amb l'Esperit Sant en el seu baptisme per tal de preparar-lo i 

equipar-lo completament per al seu ministeri en el món, a cadascun de nosaltres se li promet 

l'Esperit Sant en el nostre baptisme. Déu anhela que tinguem la total seguretat que ell ha complert 

la seva Paraula i ens ha impartit dons espirituals per beneir a la seva església i a el món.

DÉU: QUI DÓNA TOT BON DO

Llegeix Marc 13:34 i 1 Corintis 12:11. A qui dóna Déu dons espirituals?

 Segons 1 Corintis 12:11 i 18, Efesis 4: 7 i 8, i Santiago 1:17, Déu és l'originador de tots els 
dons, i "tot do perfecte" prové d'ell. Per tant, podem estar segurs que ell ens impartirà els dons de 
l'Esperit Sant que millor s'adaptin a les nostres personalitats, i que utilitzarà millor les nostres 
habilitats per servir a la seva causa i glorificar el seu nom.
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EL PROPÒSIT DELS DONES ESPIRITUALS

Llegeix 1 Corintis 12: 7 i Efesis 4:11 a el 16. Per què Déu imparteix dons espirituals a cada 

creient? Quins són els propòsits d'aquests dons?

Els dons espirituals serveixen per a diversos propòsits. Déu els atorga a fi de nodrir i enfortir a 

la seva església per complir el seu ministeri. Estan dissenyats per desenvolupar una església 

unificada, a punt per complir la seva missió en el món. Els escriptors de la Bíblia ens donen 

exemples dels dons espirituals que Déu imparteix a la seva església, com ministrar, servir, 

proclamar, ensenyar, encoratjar i donar. També parla sobre els dons d'hospitalitat, misericòrdia, 

ajuda i alegria, per esmentar només alguns. Per a una llista més completa, llegeix Romans 12 i 1 

Corintis 12.

Potser et estiguis preguntant sobre la relació entre els dons espirituals i els talents naturals. 

Els dons espirituals són qualitats impartides divinament que l'Esperit Sant dóna a cada creient per 

tal d'equipar per al seu ministeri especial a l'església i el servei a el món. També poden incloure 

talents naturals que són santificats per l'Esperit Sant i utilitzats en el servei a Crist. Tots els talents 

naturals són donats per Déu, però no tots es fan servir en el servei de Crist.

"Els dons especials de l'Esperit no són els únics talents representats en la paràbola. Ells 

inclouen tots els dons i els talents, ja siguin originals o adquirits, naturals o espirituals. I tots han 

de ser emprats en el servei de Crist. A l'convertir-nos en els seus deixebles, ens lliurem a ell amb 

tot el que som i tenim. Ell ens torna aquests dons purificats i ennoblits, per tal que els emprem per 

a la seva glòria en beneir el nostre proïsme "( PVGM 263, 264).a la seva glòria en beneir el nostre proïsme "( PVGM 263, 264).a la seva glòria en beneir el nostre proïsme "( PVGM 263, 264).

A més, Déu ha establert dons especials, com el do de profecia i oficis específics a l'església, 

inclosos pastors i ancians, que són mestres dins el cos de Crist amb el propòsit de nodrir i equipar 

cada membre per al servei (veure Efe. 04:11, 12). La funció de tots els dirigents de l'església és 

ajudar a cada membre a descobrir els seus dons espirituals i ensenyar-los a utilitzar aquests dons 

per edificar el cos de Crist.

Quins són alguns talents naturals que has de, per útils i beneficiosos que siguin en un entorn 

secular, també poden ser una benedicció per a l'església?
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COM DESCOBRIR ELS TEUS DONES

Compara 1 Corintis 1: 4 a el 9 amb 2 Corintis 1:20 a el 22. Què ens diuen aquests 

passatges sobre les promeses de Déu i especialment dels dons espirituals abans de la 

segona vinguda de Crist?

Déu promet que la seva església manifestarà tots els dons de l'Esperit Sant just abans de la 

tornada del nostre Senyor. Les seves promeses són segures. Ens ha donat el testimoni de 

l'Esperit Sant en els nostres cors per guiar-nos a comprendre els dons que ens ha donat. És Déu 

qui dóna els dons i Déu, per mitjà del seu Esperit, ens les revela.

Lee Lucas 11:13, Santiago 1: 5 i Mateu 7: 7. Si volem descobrir els dons que Déu ens ha 

donat a cada un de nosaltres, què ens convida a fer?

Vam rebre els dons de l'Esperit a l'consagrar-nos a Déu i demanar-li que ens reveli els dons 

que ens ha donat. Quan els nostres cors es buiden de la glòria pròpia i la nostra prioritat és servir 

a Jesús, el seu Esperit ens impressionarà amb els dons espirituals que té per a nosaltres. "El 

vessament de l'Esperit no va ser rebut fins que, mitjançant la fe i la pregària, els deixebles es van 

lliurar per complet a l'obra de Crist. Llavors, en un sentit especial, els béns de el Cel van ser 

encomanats als seguidors de Crist. [...] Els dons ja són els nostres en Crist, però la seva 

possessió veritable depèn de la nostra recepció de l'Esperit de Déu "( PVGM 263). Els dons possessió veritable depèn de la nostra recepció de l'Esperit de Déu "( PVGM 263). Els dons possessió veritable depèn de la nostra recepció de l'Esperit de Déu "( PVGM 263). Els dons 

espirituals (veure 1 Cor. 12: 4-6) són qualitats, capacitats, que Déu imparteix perquè puguem 

servir-lo amb eficàcia. Els ministeris són les àrees generals en què podem expressar els nostres 

dons, i les activitats són els esdeveniments específics que ens permeten utilitzar els nostres dons. 

Els dons espirituals no vénen completament desenvolupats. A mesura que l'Esperit Sant et 

impressiona amb alguna àrea de servei, ara perquè et guiï a un ministeri específic per exercir el 

teu do a través d'una activitat missionera.

Quins són els teus dons específics? I, més important, com pots millorar aquests dons per al servei 

de l'Senyor?



45

| lliçó 6| lliçó 6Dijous 6 d'agost

Llegeix la paràbola dels talents en Mateu 25:14 a el 30. Quin és el pensament més 

significatiu que es destaca en aquesta història? Per què els primers 2 servents van ser 

elogiats per Déu i l'últim servent va ser condemnat? Què ens diu aquesta paràbola sobre l'ús 

dels nostres talents? Particularment, nota Mateu 25:29.

L'amo va donar a cada servent talents "d'acord a la seva capacitat" (Mat. 25:15). Cada 

individu va rebre una quantitat diferent. Un rebut cinc talents; un altre, dos; i un altre, un. Cada 

servent tenia l'opció d'invertir o d'usar els talents que se'ls donava. Un punt crucial aquí és que el 

que els van donar no era seu. Corresponia a persones més que els va encarregar la seva 

administració.

La preocupació de l'amo no era qui tenia talents superiors o inferiors; no era quants talents se 

li van donar a cadascun. La preocupació era el que cada un feia amb el que li havien donat.

Pau ho explica d'aquesta manera en 2 Corintis 8:12: "Perquè si primer hi ha la voluntat 

disposada, serà accepta segons el que un té, no segons el que no té". Per a Déu, el que importa 

no és tant el que tens, sinó el que fas amb el que tens.

Déu va elogiar als primers dos servents perquè van ser fidels a l'ús dels seus talents. Els seus 

talents van augmentar amb l'ús. El servent "dolent" no va usar els talents que l'amo li havia donat, i 

no van augmentar. És una veritat eterna que "la llei de l'servei ve a ser la baula que ens uneix a 

Déu i als nostres semblants" ( PVGM 262). El servent infidel va desaprofitar la seva oportunitat de Déu i als nostres semblants" ( PVGM 262). El servent infidel va desaprofitar la seva oportunitat de Déu i als nostres semblants" ( PVGM 262). El servent infidel va desaprofitar la seva oportunitat de 

servir, i finalment va perdre la capacitat de servir.

Quan fem servir els dons que Déu ens ha donat per a la glòria del seu nom, augmentaran, 

s'expandiran i creixeran. Com pots descobrir els dons que Déu t'ha donat? Humilment, demana-li 

a Déu que et reveli les àrees en les que ell desitja que serveixis. A mesura que Déu impressiona 

la teva ment, participa. Els teus dons creixeran a mesura que els facis servir, i trobaràs satisfacció 

al seu servei.

Pensa en aquesta paràbola i aplica-a la teva pròpia vida. Què et diu sobre el que estàs fent amb 

el que Déu t'ha donat? (Recorda: qualsevol cosa que tinguis també és un regal de Déu.)

FER CRÉIXER ELS NOSTRES DONS
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Llegeix Elena de White, Paraules de vida del gran Mestre, "Com enriquir la personalitat", pp. Llegeix Elena de White, Paraules de vida del gran Mestre, "Com enriquir la personalitat", pp. Llegeix Elena de White, Paraules de vida del gran Mestre, "Com enriquir la personalitat", pp. 

261-300.

La comprensió correcta de l'ensenyament bíblic dels dons espirituals porta unitat a l'església. 

El reconeixement que cada un de nosaltres és valuós i un membre necessari de el cos de Crist és 

un pensament unificador. Cada membre de l'església és necessari per al compliment de la missió 

de Crist. Cada membre està dotat per al servei.

"A cadascú se li dóna una obra que fer pel Mestre. A cadascun dels seus servents els confia 

dons i talents especials. 'A un li donà cinc talents, ja altre dos, ia l'altre, un -a cada un segons la 

seva capacitat' (Mat. 25:15). Cada servent té una comesa pel qual és responsable; i les diverses 

comeses estan en relació amb les diferents capacitats. A l'atorgar els seus talents, Déu no ha 

obrat amb parcialitat. Ha repartit els talents d'acord amb les possibilitats conegudes dels seus 

servents, i espera els rèdits corresponents "( TI 2: 254).servents, i espera els rèdits corresponents "( TI 2: 254).servents, i espera els rèdits corresponents "( TI 2: 254).

Recorda també que els dons de l'Esperit es donen per a la glòria de Déu i no per a la nostra. 

Déu els dóna per exaltar el seu nom i fer avançar la seva causa.

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. Reflexiona més sobre el pensament que cada un de nosaltres 1. Reflexiona més sobre el pensament que cada un de nosaltres 

ha rebut dons de part de Déu. Quines implicacions pràctiques té això per al teu església 

local? Quina diferència pot marcar aquest pensament en la participació de cada membre 

en el servei?

2. Comparteix amb els membres de la teva classe de l'Escola Sabàtica com 2. Comparteix amb els membres de la teva classe de l'Escola Sabàtica com 

els dons d'un altre membre han estat de benedicció per a tu. Comparteix amb la classe 

com vas descobrir els teus propis dons espirituals. Quins creus que són els teus dons i 

com els fas servir per beneir altres?

3. La lliçó d'aquesta setmana ha assenyalat que els nostres dons creixen a me-3. La lliçó d'aquesta setmana ha assenyalat que els nostres dons creixen a me-

dida que els fem servir. Mira cap enrere, a la teva pròpia vida. Pots pensar en els dons 

que Déu t'ha donat i que han crescut a mesura que els has fet servir per a la glòria del 

seu nom? A el mateix temps, fes-te novament la pregunta, abordada primerament a la fi 

de l'estudi de el dia dijous, sobre com de fidel ets amb el que Déu t'ha donat.

PER A ESTUDIAR I MEDITAR:


