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COMPARTIR LA HISTÒRIA DE 

JESÚS

Dissabte 5 de setembre

PER MEMORITZAR:

"Aquestes coses us he escrit a vosaltres que creieu en el nom de l'Fill de Déu, perquè sapigueu 

que teniu vida eterna, i perquè cregueu en el nom de l'Fill de Déu" (1 Joan 5:13).

Testificar és compartir el que sabem sobre Jesús. És deixar que altres sàpiguen el que ell 

significa per a nosaltres i el que ha fet per nosaltres. Si el nostre testimoni consisteix únicament en 

tractar de provar que el que creiem és correcte i que el que altres creuen és incorrecte, ens 

trobarem amb una forta oposició. Si el nostre testimoni sobre Jesús prové d'un cor que ha estat 

transformat per la seva gràcia, conquistat pel seu amor i sorprès per la seva veritat, els altres 

quedaran impressionats per la forma en què la veritat que creiem ha impactat la nostra vida. La 

veritat presentada en el context d'una vida canviada marca la diferència.

Lliçó 11: Pel 12 de setembre de 2020

           
                

          
              

Com es va indicar en una lliçó anterior, res argumenta més eloqüents ment en favor de el poder de 
l'evangeli que una vida canviada. La gent pot discutir la teva teologia; pot debatre sobre doctrines; pot 
qüestionar la teva comprensió de les Escriptures; però poques vegades qüestionarà el teu testimoni 
personal del que Jesús significa per a tu i el que ha fet en la teva vida.

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Efesis 2: 1-10; 1 Joan 4: 7-11; Marc 5: 1-20; 
Hebreus 10: 19-22; Gàlates 2:20; 1 Corintis 01:30.
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Lliçó 11 | Diumenge 6 de setembreLliçó 11 | Diumenge 6 de setembre

JESÚS: LA BASE DEL NOSTRE TESTIMONI

Com a cristians, tots tenim una història personal per explicar, una història sobre com Jesús va 

canviar la nostra vida i el que ha fet per nosaltres.

Llegeix Efesis 2: 1 a el 10. Com érem abans de conèixer Crist? Què obtenim a l'haver 

acceptat a Crist?

A. Abans de conèixer Crist (Efe. 2: 1-3).A. Abans de conèixer Crist (Efe. 2: 1-3).

B. Després de conèixer Crist (Efe. 2: 4-10).B. Després de conèixer Crist (Efe. 2: 4-10).

Quin canvi tan sorprenent! Abans de conèixer Crist, estàvem "morts en delictes i pecats", 

"seguint el corrent d'aquest món", "fent la voluntat de la carn", i "érem per naturalesa fills d'ira". En 

poques paraules, abans de conèixer el Crist, deambulàvem sense rumb per la vida en una 

condició perduda.

És possible que hàgim experimentat el que semblava ser felicitat, però hi havia una angoixa 

de l'ànima i un propòsit incomplert en la nostra vida. Acudir a Crist i experimentar el seu amor va 

marcar tota la diferència. Ara, en Crist, estem veritablement "vius". A través de les "abundants 

riqueses de la seva gràcia" i la seva "rica misericòrdia" cap a nosaltres, hem rebut el do de la 

salvació. Ens ha aixecat i "ens va fer seure en els llocs celestials amb Crist Jesús, per mostrar als 

segles venidors les abundants riqueses de la seva gràcia en la seva bondat envers nosaltres en 

Crist Jesús". En Crist, la vida ha adquirit un nou significat i té un nou propòsit. Com Juan declara: 

"En ell hi havia la vida, i la vida era la llum dels homes" (Joan 1: 4).

Llegeix Efesis 2:10. Què ens diu aquest text sobre com de centrals són les bones obres 

per a la fe de l'cristià? Com entenem aquesta idea en el context de la salvació per fe "sense 

les obres de la llei" (Rm. 03:28)?

Com ha canviat la teva vida gràcies a Crist, un canvi que podria ajudar a algú a conèixer Jesús?
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| lliçó 11| lliçó 11Dilluns 7 de setembre

EL PODER TRANSFORMADOR DE EL TESTIMONI PERSONAL

Jaume i Joan, els fills de Zebedeu, eren coneguts com els "fills de el tro" (Mar. 03:17). De fet, 

va ser Jesús qui els va donar el seu sobrenom. Una il·lustració de la disposició ardent de Joan va 

tenir lloc quan Jesús i els seus deixebles viatjaven per Samaria. Quan van intentar trobar un lloc 

per allotjar a la nit, es van trobar amb l'oposició a causa de el prejudici dels samaritans contra els 

jueus. Se'ls va refusar fins i tot el més humil dels allotjaments.

Jaume i Joan van pensar que tenien la solució a el problema. "Veient això els seus deixebles 

Jaume i Joan van dir: Senyor, ¿voleu que manem que baixi foc de el cel, com va fer Elies, i els 

consumeixi?" (Luc. 09:54). Jesús el va increpar els germans, i tots van sortir de el poble en silenci. 

El camí de Jesús és el camí de l'amor, no de la força combativa.

En presència de l'amor de Jesús, la impetuositat i la ira de Joan es van transformar en bondat 

amorosa i un esperit amable i compassiu. A la primera Epístola de Joan, la paraula amor apareix 

gairebé quaranta vegades; en les seves diverses formes, apareix cinquanta vegades.

Llegeix 1 Joan 1: 1 a el 4; 3: 1; 4: 7 a l'11; i 5: 1 a l'5. Què et diuen aquests passatges sobre el testimoni 

de Joan i els canvis que van tenir lloc en la seva vida a causa de la seva interacció amb Jesús?

Hi ha un principi etern que és una llei de l'Univers. Elena de White declara bé aquest principi 

amb aquestes paraules: "L'exercici de la força és contrari als principis de govern de Déu; ell 

desitja només el servei d'amor; i l'amor no pot ser exigit; no pot ser guanyat per la força o 

l'autoritat. L'amor es desperta únicament per l'amor "( DTG 13). Quan estem compromesos amb l'autoritat. L'amor es desperta únicament per l'amor "( DTG 13). Quan estem compromesos amb l'autoritat. L'amor es desperta únicament per l'amor "( DTG 13). Quan estem compromesos amb 

Crist, el seu amor brilla a través nostre cap als altres. El major testimoni de l'cristianisme és una 

vida canviada. Això no vol dir que mai cometrem errors, i de vegades no serem els conductes 

d'amor i gràcia que se suposa que hem de ser. Però sí vol dir que, idealment, l'amor de Crist fluirà 

a través de la nostra vida, i serem una benedicció per als que ens envolten.

Com de bé reflexes l'amor de Crist als altres? Pensa en les implicacions de la teva resposta.
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Lliçó 11 | Dimarts 8 de setembreLliçó 11 | Dimarts 8 de setembre

COMPTAR LA HISTÒRIA DE JESÚS

Qui van ser els primers missioners que Jesús va enviar? No estaven entre els deixebles. No 

estaven entre els seus seguidors de molt temps. Els primers missioners que Jesús va enviar van 

ser homes bojos, endimoniats que unes hores abans havien aterrit la regió i havien aterrit els cors 

dels veïns del llogaret.

Amb un poder demoníac sobrenatural, un d'aquests endimoniats trencava les cadenes que el 

lligaven, cridava en tons horribles i mutilava el seu propi cos amb pedres afilades. L'agonia en les 

seves veus només reflectia una agonia més profunda en les seves ànimes (Mat. 08:28, 29; Mar. 

5: 1-5).

Però després es van trobar amb Jesús, i la seva vida va canviar. Mai tornarien a ser els 

mateixos. Jesús va expulsar els dimonis turmentadors de les seves persones cap a un ramat de 

porcs, que després es van estimbar d'un penya-segat cap al mar (Mat. 8: 32-34; Mar. 5:13, 14).

Llegeix Marc 5: 1 a el 17. Què els va passar a aquests homes i què van trobar els habitants de 

la vila quan van sortir a veure què havia passat?

Els endimoniats ara eren homes nous, transformats pel poder de Crist. La gent de la vila els 

va trobar asseguts als peus de Jesús, escoltant cada paraula de la boca d'el Mestre. Hem de tenir 

en compte que l'Evangeli de Mateu diu que hi havia dos endimoniats, mentre que l'Evangeli de 

Marc projecta la història en només un dels dos. Però el punt és que Jesús els va restaurar física, 

mental, emocional i espiritualment.

Llegeix Marc 05:18 a el 20. Òbviament, aquests endimoniats transformats, aquests nous 

conversos, volien quedar-se amb Jesús, però què els va enviar Crist a fer?

"Aquests homes havien tingut el privilegi de sentir els ensenyaments de Crist per uns pocs 

moments. Els seus orelles no havien rebut un sol sermó dels seus llavis. No podien instruir la gent 

com eren capaços de fer-ho els deixebles que havien estat diàriament amb Jesús. Però portaven 

en la seva persona l'evidència que Jesús era el Messies. Podien explicar el que sabien; el que ells 

mateixos havien vist, escoltat i sentit de el poder de Crist. Això és el que pot fer cada un el cor ha 

estat commogut per la gràcia de Déu "( DTG 307). Els seus testimonis van preparar Decàpolis, deu estat commogut per la gràcia de Déu "( DTG 307). Els seus testimonis van preparar Decàpolis, deu estat commogut per la gràcia de Déu "( DTG 307). Els seus testimonis van preparar Decàpolis, deu 

ciutats a la vora d'el mar de Galilea, per rebre els ensenyaments de Jesús. Aquest és el poder de 

l'testimoni personal.
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| lliçó 11| lliçó 11Dimecres 9 de setembre

Llegeix 1 Joan 5:11 a l'13; Hebreus 10:19 a l'22; i 1 Corintis 15: 1 i 2. Quina garantia de vida 

eterna ens donen les Escriptures que ens permet testificar de la nostra salvació en Crist amb 

certesa?

Si no tenim la seguretat personal de la salvació en Jesús, no és possible compartir-la amb 

una altra persona. No podem compartir el que no tenim nosaltres mateixos. Hi ha cristians 

conscienciosos que viuen en un estat d'incertesa perpètua, preguntant-se si alguna vegada han 

de ser prou bons com per ser estalvis. Com un savi i vell predicador va dir una vegada: "Quan em 

miro a mi mateix, no veig possibilitat de ser fora de perill. Quan miro Jesús, no veig possibilitat de 

perdrem ". Les paraules de l'Senyor ressonen amb certesa a través dels segles: "Mireu a mi, i set 

estalvis, tots els termes de la terra, perquè jo sóc Déu, i no hi ha més" (Isa. 45:22).

Nostre Senyor vol que cada un de nosaltres s'alegri en la salvació que ell ofereix tan 

lliurement. Ell anhela que experimentem el que significa ser justificats per la seva gràcia i estar 

lliures de la condemnació que porta la culpa de l'pecat. Com diu Pau a Romans 5: "Justificats, 

doncs, per la fe, tenim pau envers Déu per mitjà de nostre Senyor Jesucrist" (vers. 1). Afegeix que 

podem tenir la seguretat: "Ara, doncs, cap condemnació hi ha per als que estan en Crist Jesús, 

els que no caminen acord amb la carn, sinó d'acord amb l'Esperit" (Rm. 8: 1). L'apòstol Joan 

confirma que "el que té a l'Fill, té la vida; el que no té a el Fill de Déu no té la vida "(1 Joan 5:12).

Si per fe hem acceptat a Jesús, i ell viu en els nostres cors a través del seu Esperit Sant, el 

regal de la vida eterna és el nostre avui. Això no vol dir que una vegada que hàgim experimentat 

la gràcia de Déu i la salvació en Crist mai puguem perdre-(2 Pe. 2: 18-22; Heb. 3: 6; Ap. 3: 5); 

sempre tenim la lliure elecció d'allunyar-nos d'ell. Però, una vegada que hàgim experimentat el 

seu amor i entès les profunditats del seu sacrifici, mai hauríem triar allunyar-nos d'aquell que ens 

estima tant. Dia a dia buscarem oportunitats per compartir amb altres la gràcia que ens va donar a 

Jesús.

Tens seguretat de salvació en Jesús? Si és així, en què la bases? Per què te- cions aquesta 

seguretat? On es troba? D'altra banda, si no estàs segur de la teva salvació, per què no ho estàs? 

Com pots trobar aquesta seguretat?

TESTIFICAR AMB SEGURETAT



80

Lliçó 11 | Dijous 10 de setembreLliçó 11 | Dijous 10 de setembre

"Amb Crist estic juntament crucificat, i ja no visc jo, mes viu Crist en mi; i el que ara 

viu a la carn, el viu en la fe el Fill de Déu, el qual em va estimar i es va entregar ell mateix 

per mi "(Ga. 2:20).

Certament hi ha sacrificis quan acceptem a Crist. Hi ha coses que ens demana que rendim. 

Jesús va deixar en clar el compromís que es necessitaria per seguir-lo: "Si algú vol venir amb mi, 

que es negui a si mateix, que prengui la seva creu cada dia, i que em segueixi" (Lc. 09:23). La 

mort en una creu és una mort dolorosa. Quan vam lliurar la nostra vida davant la invitació de Crist 

i aquest "vell home" de pecat és crucificat (veure Rom. 6: 6), és dolorós. A vegades és dolorós 

renunciar als desitjos preuats i els hàbits de tota la vida, però les recompenses superen amb 

escreix el dolor.

Els testimonis poderosos que tenen un impacte que canvia la vida dels altres se centren en el 

que Crist ha fet per nosaltres, no en el que hem renunciat per ell. Se centren en el seu sacrifici, no 

en els nostres així anomenats "sacrificis". Perquè Crist mai ens demana que renunciem a res que 

sigui del nostre interès retenir.

No obstant això, la història de l'cristianisme està plena d'històries d'aquells que van haver de 

fer enormes sacrificis per l'amor de Crist. No és que aquestes persones s'estiguessin guanyant la 

salvació, o que els seus actes, sense importar com desinteressats i sacrificats hagin estat, els 

donessin mèrit davant Déu. En canvi, en la majoria dels casos, a l'adonar-se del que Crist havia 

fet per ells, aquests homes i dones van estar disposats a posar tot sobre l'altar de l'sacrifici, 

d'acord amb l'anomenat de Déu en la seva vida.

Llegeix Joan 1:12; 10:10; 14:27 i 1 Corintis 01:30. El nostre testimoni sempre es basa en el 

que Crist ha fet per nosaltres. Enumera alguns dels dons de la seva gràcia esmentats en els 

textos anteriors.

A la llum dels textos anteriors, pensa en el que Crist ha fet per tu. És possible que hagis estat 

un cristià dedicat tota la teva vida, o possiblement hagis experimentat una conversió més 

dramàtica. Medita en les coses bones que Jesús ha estat amb tu i el propòsit, la pau i la felicitat 

que t'ha donat. Pensa en les vegades que t'ha donat força per superar les experiències difícils de 

la teva vida.

Quin tipus de sacrificis has estat cridat a fer per Crist? Què has après dels teus experiències que 

podria ser una benedicció per als altres?

UNA MICA PER LA QUAL COSA VAL LA PENA TESTIFICAR
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| lliçó 11| lliçó 11Divendres 11 de setembre

"La multitud meravellada que es apretujaba en entorn de Crist no es va adonar de l'increment 

de poder vital. Però quan la dona malalta va estendre la mà per tocar-lo, creient que seria sanada, 

va sentir la virtut guaridora. Així és també en les coses espirituals. El parlar de religió d'una 

manera casual, el pregar sense fam de l'ànima ni fe vivent, no val res. Una fe nominal en Crist, 

que ho accepta merament com Salvador de el món, mai pot portar sanitat a l'ànima. La fe que és 

per salvació no és un mer assentiment intel·lectual a la veritat. [...] No n'hi ha prou creure

sobre Crist; hem de creure a ell. L'única fe que ens beneficiarà és la que l'accepta com Salvador sobre Crist; hem de creure a ell. L'única fe que ens beneficiarà és la que l'accepta com Salvador sobre Crist; hem de creure a ell. L'única fe que ens beneficiarà és la que l'accepta com Salvador sobre Crist; hem de creure a ell. L'única fe que ens beneficiarà és la que l'accepta com Salvador 

personal; la qual s'apropia dels seus mèrits per un mateix. [...]

"La nostra confessió de la seva fidelitat és l'agent escollit pel Cel per revelar el Crist a el món. 

Hem de reconèixer la seva gràcia com va ser donada a conèixer pels sants d'antany; però el que 

serà més eficaç és el testimoni de la nostra pròpia experiència. Som testimonis de Déu mentre 

revelem en nosaltres mateixos l'obra d'un poder diví. Cada persona té una vida diferent de totes 

les altres, i una experiència que difereix essencialment de la seva. Déu desitja que la nostra 

lloança ascendeixi a ell marcada per la nostra pròpia individualitat. Aquests preciosos 

reconeixements a lloança de la glòria de la seva gràcia, quan estan recolzats per una vida 

semblant a la de Crist, tenen un poder irresistible que obra per a la salvació de les ànimes "( DTG 312, semblant a la de Crist, tenen un poder irresistible que obra per a la salvació de les ànimes "( DTG 312, semblant a la de Crist, tenen un poder irresistible que obra per a la salvació de les ànimes "( DTG 312, 

313).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. Quins són els elements d'un testimoni convincent? llegeix el1. Quins són els elements d'un testimoni convincent? llegeix el

testimoni de Pau davant Agripa a Fets 26: 1 a el 23. Quin va ser el fonament del seu 

testimoniatge?

2. Per què creus que el nostre testimoni personal sobre el que Crist 2. Per què creus que el nostre testimoni personal sobre el que Crist 

ha fet per nosaltres és tan poderós? Explica la teva resposta a la pregunta: Ok, això és el ha fet per nosaltres és tan poderós? Explica la teva resposta a la pregunta: Ok, això és el 

que li va succeir, però què passa si no tinc aquest tipus d'experiència? Per què la teva 

experiència hauria de ser capaç d'ensenyar-me alguna cosa sobre per què hauria de 

seguir Jesús?

3. Quines són algunes de les coses que t'agradaria evitar el donar la teva 3. Quines són algunes de les coses que t'agradaria evitar el donar la teva 

testimoni a un no creient?

4. Reflexiona sobre la pregunta sobre la seguretat de la salvació. 4. Reflexiona sobre la pregunta sobre la seguretat de la salvació. 

Per què és això una part tan important de l'experiència cristiana? Com podem estar 

segurs de la nostra pròpia salvació i, a el mateix temps, no ser presumptuosos?

PER ESTUDIAR I MEDITAR:


