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GUIA PER
AL MESTRE

8. Procura que l’alumne pensi en les implicacions pràctiques per la seva vida. Ajuda’l a trobar aplicacions
pràctiques i específiques.

1. Et felicitem per acceptar el repte de discipular a un
nou creient utilitzant Nova Vida en Crist com la teva
guia. Els resultats d’aquest estudi poden produir fruits
eterns.

9. Ajuda a l’alumne a treballar l’oració. Ensenya-li tu
mateix pregant amb ell.

2. Deixa que la Bíblia sigui sempre la teva autoritat quan
contestis les preguntes. L’alumne ha de buscar els
passatges bíblics per sí mateix i procurar contestar les
preguntes basant-se en el que diu la Bíblia.

10. S’ha d’entendre que el discipulat és molt més que
estudiar les lliçons de Nova Vida en Crist Volum 1 i 2.
El discipulat implica un canvi de vida per al deixeble.

Alguns nous creients necessiten una breu orientació
per trobar les cites en les seves Bíblies.

Aquest manual és només una ajuda inicial. L’alumne
necessita ajuda contínua per buscar canvis en el seu
caràcter, la seva forma de pensar, els seus hàbits, etc.

3. Aquest manual es pot utilitzar de moltes maneres
diferents. A la majoria dels casos, estudiaran una
lliçó per setmana, animant al deixeble a fer totes les
tasques de cada lliçó.

11. És summament important que el deixeble aprengui
hàbits com ara la lectura diària de la Bíblia, l’oració i
la memorització de versets bíblics.

4. Procura que les teves lliçons no siguin massa llargues.

A l’inici de cada lliçó, dedica un temps a repassar de memòria el verset anterior i pregunta-li com va el seu
estudi bíblic diari. No li renyi si no ha fet alguna de
les tasques, però sí que s’ha d’estimular-lo a fer-les.

5. Anima al teu estudiant a contestar les preguntes amb
les seves pròpies paraules. Evita que copiï textualment
les paraules de la seva Bíblia. Això l’ajudarà a analitzar
el significat dels texts estudiats.

12. Sigues sensible al que Déu està fent a la vida del
deixeble. Treu temps a cada sessió per contestar qualsevol pregunta que pugui tenir, o ajudar-li a enfrontar
problemes a la seva vida personal.

6. Evita predicar-li. Utilitza preguntes per descobrir què
entén l’alumne i per estimular la seva participació
activa.

Pensa que hi poden haver sessions que no doni temps
tocar cada pregunta de la lliçó per falta de temps. En
aquests casos, tria les preguntes més importants per
discutir-les.

7. Prepara’t bé cada lliçó. Com a mestre, has d’estar ben
familiaritzat amb el contingut i amb les idees clau en
cada lliçó.
La teva preparació ha d’incloure l’oració per l’alumne
i la preparació del seu cor.
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Benvingut a la Família de Déu
Felicitats! Si ja has rebut a Crist com el teu Salvador personal
ets membre d’una nova família, la família de Déu. Has nascut
de nou, els teus pecats van ser perdonats i ara ets una nova
criatura.
“Així que, qualsevol que està unit a Crist, és una nova creació;
tot allò antic ja ha passat, i una nova realitat s'ha fet present.”
							2 Corintis 5:17

Déu ha començat a transformar la teva vida.
Viu per fe, encomanant-te a Déu. Ell mateix
s’encarregarà de fer els canvis a la teva vida. Té
paciència i espera, perquè Déu farà meravelles a
la teva vida. T’espera una gran aventura!

Enforteix-te amb Exercicis Espirituals
Com a nou seguidor de Crist, has de començar el procés de
discipulat. Hi han certs exercicis espirituals que t’enfortiran.
Com més els practiquis, més fort seràs.
✓ Ara, Crist és el centre de la teva vida. Sotmet-te a ell moment rere moment, deixant-li manar en totes les àrees de
la teva vida.
✓✓ Prega a Déu en tot moment i tots els dies. Pregar és conversar amb Déu.
✓✓ Llegeix la Bíblia tots els dies. Abans de llegir, diga-li a Déu: “Aquí estic Senyor,
preparat per escoltar la teva veu.”
✓✓ Busca una església cristiana on es prediqui la Bíblia. Els membres de l’església
son la seva nova família.
✓ Aparta’t del món de pecat en el que abans vivies. Prega a Déu perquè t’ajudi a
resistir les temptacions i emprendre noves amistats.
✓ Si per alguna raó caus en pecat, confessa el teu pecat i rebràs el perdó que ell
promet.
✓ Parla amb altres de Crist.
✓ Segueix estudiant els volums 2 i 3 de “Nova Vida en Crist.” Si no tens on poder comprar el material, pots descarregar-te els manuals gratis a Internet a la
següent pàgina: www.nuevavidaencristo.org
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Pas 1

Salvat
Escriu FALS (F) o VERDADER (V)
____ Per ser salvat només necessito creure que Déu existeix.
____ El pecat causa una separació entre Déu i l’home.
____ Sóc salvat si vaig a l’església i faig coses bones.

LA VIDA ANTERIOR

PER DECIDIR

1. Segons Efesis 2:1, com era la nostra condició abans que Crist ens donés

Has acceptat a Crist? Sí ❏ No ❏

la vida eterna? ______________________________________________

Quan ho vas fer? ______________

___________________________________________________________

Desitges fer-ho? Sí ❏ No ❏

2. Segons Romans 3:23, havien pecat tots? Sí ❏ No ❏
Llavors, com era la nostra condició abans que Crist ens salvés?

PER REBRE A CRIST

___________________________________________________________

1. Reconeix la teva condició,
que ets pecador.

3. La Bíblia diu que estàvem condemnats. Per què? ___________________
___________________________________________________________
L’OBRA DE DÉU
4. A Efesis 2: 4-5, com es descriu a Déu? __________________________
___________________________________________________________
5. Segons aquest passatge, què ha fet Déu per nosaltres? ___________
___________________________________________________________
6. Segons Romans 5:8, de quina forma ens mostra Déu el seu amor?
___________________________________________________________
7. Llegeix Efesis 2: 8-9. Déu va decidir que la salvació no és per les
obres (v. 9). En quines obres confia la gent, creient que amb elles
seran salvats? _______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
8. Som salvats per ______________ per mitjà de la ____________. v.8
Gracia significa “regal no merescut”, això vol dir que Déu ens va donar
gratuïtament la salvació, encara que no la mereixíem.
9. En qui hem de tenir fe per ser fills de Déu? Gàlates 3:26
___________________________________________________________
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2. Decideix allunyar-te dels teus
pecats (penedeix-te)
3. Creu que Jesucrist va morir
per tu, i que va ressuscitar.
4. Prega per convidar a Jesucrist
a entrar en la teva vida i a
prendre el control d’ella.
La següent oració pot sevir de
model per com fer-ho:
Estimat Senyor Jesús:
Sé que sóc un pecador i que
necessito el teu perdó. Crec que
tu vas morir pels meus pecats.
Vull allunyar-me d’ells. Ara mateix
et convido a que vinguis a la
meva vida. Confio en tu com el
meu Salvador, i et seguiré com
el meu Senyor. Gràcies, Senyor,
per salvar-me. Amén.

PER REFLEXIONAR
Pensa en la teva llar i en tot el
que estimes, recorda com els
teus pecats ho afectaven.
Pensa en el teu futur. Si haguessis
continuat a la vida vella, t’enfrontaries al judici de Déu. Llegeix
Apocalipsi 20: 11-15 i medita,
agraint-li a Déu el seu gran amor.

10. Digues amb les teves paraules què és tenir fe en Crist. ______________
PER CRÉIXER
És important formar hàbits que
t’ajudin a créixer en la teva
nova vida.
Així com
l’exercici
enforteix el
cos, hi han
disciplines
espirituals
que t’ajuden
a créixer en
Crist.

_____________________________________________________________
LA NOVA VIDA
11. Amb quin propòsit va venir Crist? Joan 10: 10 _____________________
_____________________________________________________________
12. Què ofereix Déu a qui rep a Crist? Joan 1: 12 ______________________
_____________________________________________________________
13. Segons Joan 5:24, què succeeix amb la persona que rep a Crist?
_____________________________________________________________

Aquestes disciplines inclouen:
• l’estudi de la Bíblia
• l’oració
• i la memorització de versets bíblics.

14. Segons Efesis 2: 10, per què soms creats en Crist? __________________
_____________________________________________________________
Recorda que no som salvats per obres, però sí per a bones obres.

A més de completar aquestes
lliçons, és important que tots
els dies llegeixis una porció
de la Bíblia i preguis a Déu.

15. Llegeix 2 Corintis 5:17. Estar “en Crist” significa haver-ho acceptat com
a Salvador, Llavors, si algú està en Crist, en què es converteix?

Aquesta setmana llegeix en
el llibre de Joan els capítols
1-7, un capítol per dia.

16. La segona part del verset 17 parla de canvis a la vida. Dona alguns

Prega a Déu abans de llegir,
preparant el teu cor per rebre
el que ell vol dir per mitjà de la
seva Paraula. Després de llegir
el capítol, prega un altre cop,
comentant el que has llegit
amb Déu.
Amb l’ajuda de Déu, em comprometo a llegir un capítol diari
a la meva Bíblia.

_____________________________________________________________

exemples de la vida vella: _______________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
De la nova vida: ______________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_____________________ Data

RESUMIM
Amb les teves paraules, fes un resum del contingut d’allò que has
estudiat.
1. Com era la meva vida sense Crist? ___________________________
_________________________________________________________
Memoritza Efesis 2: 8-9
“Perquè és per gràcia que
heu estat salvats, mitjançant la fe, i això no ve de
vosaltres mateixos: és un do
de Déu. No és fruit d'unes
obres, per tal que ningú no
pugui presumir-ne.”
Bíblia Evangèlica Catalana

_________________________________________________________
2. Què va fer Crist per mi? ____________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Com s’ha de mostrar, en el meu dia a dia, la nova vida que Déu em
va donar? _______________________________________________
_________________________________________________________

A l’Apèndix #1 trobaràs unes
targetes que t’ajudaran a memoritzar.

_________________________________________________________
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Pas 2

Segur
Escriu FALS (F) o VERTADER (V)
____ Ara puc estar segur que sóc salvat.
____ Déu vol que jo pequi per mostrar-me més el seu amor.
____ Si peco i moro abans de confessar-ho, segueixo tenint
la salvació.

DÉU EM DÓNA SEGURETAT
1. Llegeix Romans 8: 38-39. Un cop hem acceptat a Crist, hi ha alguna manera
de separar-nos de l’amor de Déu? _________________________________
Llegeix Joan 10: 27-29 i respon a les preguntes 2-7.
2. Què és el que ens ofereix Jesús? (v.28) ____________________________
3. Qui dóna la vida eterna? (v.28 ___________________________________
4. Pot acabar allò que és etern? _____________________________________

PER AGRAIR

Segons Joan 10:28-29, tant
Jesús com el Pare et tenen
agafat de la mà.
Imagina’t com de protegida està la teva vida entre
aquestes mans! Amb raó
diu dos cops que ningú ens
podrà arrabassar d’allà.

El temps del verb “donar” és present. Això ens indica que ja tenim
la vida eterna. La vida eterna no comença quan morim, sinó des del
moment en què acceptem a Crist com el nostre salvador personal.
5. Quan morirem? (v.28) ___________________________________________
6. Existeix la possibilitat que ens arrabassin de la mà de Crist? v. 28
______________________________________________________________
7. Podria algú arrabassar-nos de la mà del nostre Pare? v. 29
______________________________________________________________
Ara llegeix Efesis 1: 13-14 i respon les preguntes 8-9.
8. Quina és l’obra que Déu va fer en nosaltres? v.13 ___________________
______________________________________________________________
9. Quan vam ser marcats? v.13 _____________________________________
Déu ens va donar l’Esperit Sant com a garantia (“arres”) de que li
pertanyem fins que Crist vinguí a buscar-nos.
Llegeix “Qui sóc en Crist?” a l’apèndix 2, al final del llibre.
Com et sents al llegir aquestes afirmacions? Et donen confiança?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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PER MEDITAR I DEFINIR
Pecar és fer, dir o pensar alguna cosa contra la voluntat de
Déu. Encara que Déu m’estima,
odia el meu pecat.
Pensa i escriu dues raons per
les quals consideres que un
cristià ha d’evitar el pecat.
1.

______________________

__________________________
__________________________
2.

______________________

__________________________
__________________________

10. Llegeix 1 Joan 5:11-12. Tens vida eterna? __________________________
Com pots saber si tens vida eterna o no? __________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
DÉU EM DÓNA UN ADVERTÈNCIA
11. 11. Vam veure a Romans 8:38-39 que Déu ens veu amb ulls d’amor.
Però, ara que sóc salvat, per què no he de jugar amb el pecat? Llegeix
PER FER
Aquesta setmana prega a Déu
per un familiar teu que no hagi
acceptat a Crist encara. Demana per la seva salvació. Apunta
el nom del teu familiar:
__________________________

Romans 6: 1-2 ________________________________________________
_____________________________________________________________
Llegeix Hebreus 12: 5-10 i respon les preguntes 12-13.
12. Com sóc fill de Déu, ell em disciplina. Per què ho fa? v.6
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Memoritza en ordre els noms
dels següents llibres del Nou
Testament. Això t’ajudarà a
buscar cites a la teva Bíblia.
Mateu
Marc
Lluc
Joan
Fets dels Apòstols
Romans
1r i 2a de Corintis
Gàlates
Efesis
Filipencs
Colossencs

13. Per què em disciplina Déu? v.10 _________________________________
_____________________________________________________________
DÉU EM DÓNA UNA ALTERNATIVA
Déu no desitja que pequis. Però, com a éssers humans que som, estem subjectes a la temptació. Això significa que encara tenim lluita contra el pecat.
Què passa si peco?
No perds la salvació, però sí la teva comunió amb Déu. Déu, com a Pare
amorós que és, ha proveït la sortida per a la temptació i també la manera
com hem d’apropar-nos a ell si pequem. Això ho estudiarem en detall al
Pas #3

PER APROFUNDIR
Llegeix 1 Corintis 3: 11-15. Tots els cristians tindran un judici. No
serà per saber si ets salvat, sinó per provar les seves obres.
PER CRÉIXER
Llegeix Joan 8-14 aquesta
setmana (un capítol per dia).
Memoritza Joan 10: 27-28
“Les meves ovelles reconeixen la meva veu; jo les
conec i em segueixen. Jo els
dono la vida eterna i mai no
es perdran, ni ningú no les
arrabassarà de la meva mà.”

Si van ser agradables a Déu, rebràs premi. Si no ho són, perdràs els
premis especials (aquest premi no és la salvació, perquè ja la tens,
segons el v.15).
Tindràs premis o amb prou feines seràs salvat? __________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Pas 3

Victoriós
Escriu FALS (F) o VERTADER (V)
____ Si som temptats, pecarem inevitablement perquè som febles.
____ Si pequem i ho confessem a Déu, ell ens perdonarà.
____ Tenim enemics espirituals que ens tempten.

PER APROFUNDIR

HI HA LLUITA

Tots som temptats, però això
no significa que hem de caure
en pecat. Hi ha tres veritats a 1
Corintis 10:13:

La Biblia diu que Déu no és qui ens tempta (Jaume 1:13). Llavors, qui són
els nostres enemics espirituals?

1. És normal sentir temptació,
però és possible vèncer-la.

1. Segons Jaume 4:4 ____________________________________________

2. Déu posa límits a les
temptacions; les podem
resistir.

2. Segons Gàlates 5:16-17 _______________________________________
3. Segons 1 Pere 5:8 ____________________________________________

3. Davant cada temptació,
Déu sempre dóna una
sortida.

Com hem de respondre a cada enemic?
4. Al món Romans 12:2 _________________________________________
Medita en
aquestes
veritats i
creu-te-les!

5. A la natura pecaminosa (la carn) Gàlates 5:16 ____________________
6. Al diable (Jaume 4:7) _________________________________________
HI HA VICTÒRIA
7. Qui és més poderós que el diable? (1 Joan 4:4) ___________________
8. Qui viu dins del creient? (1 Corintis 3:16) ________________________
9. Qui ens dóna la victòria? (1 Corintis 15:57) _______________________
____________________________________________________________
Déu, que està dins del creient, ens dóna els recursos per vèncer en aquesta
lluita. Llavors, per evitar caure a la temptació, què hem de fer?
10. Salm 119:11 __________________________________________________

PER REAFIRMAR
El cristià pot vèncer les temptacions dels seus enemics espirituals. Pots recordar cap cas recent
en el que vas ser temptat i vas
vèncer amb l’ajuda de Déu?

11. Mateu 26:41 _________________________________________________

___________________________

12. Proverbis 4:14-15 _____________________________________________

___________________________

13. 2 Timoteu 2:22 _______________________________________________
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___________________________

HI HA PERDÓ
PER CORREGIR
A qui haig de confessar el meu
pecat és a Déu (Salm 32:5). Però
hi ha casos en què això no es
suficient.
Si amb el meu pecat he afectat
a una altra persona, he de buscar-la i demanar-li perdó també
a ella (Jaume 5:16; Mateu
5:23-24)
L’apòstol Joan: Com puc estar
bé amb Déu, al qual no veig,
si estic malament amb el meu
proïsme, el qual puc veure?

14. Segons 1 Joan 1:8, hi ha creients que mai no pequen?
___________________________________________________________
Quan es peca, la comunió entre Déu i el creient es trenca.
Déu no està content, i encara que t’estima, ell no escoltarà les teves
súpliques mentre no confessis el teu pecat.
15. Què hem de fer per ser perdonats? (llegeix 1 Joan 1:9 ____________
___________________________________________________________

COM HA DE SER LA CONFESSIÓ?

PER FER

Aquesta setmana demana
a Déu en oració per algun
amic, company o veí teu que
necessiti conèixer a Jesucrist.
Aquesta setmana pregaré per:
________________________
Ara memoritza els següents
15 llibres del Nou Testament,
repassant els 12 primers.
1 i 2 Tessalonicencs
1 i 2 Timoteu
Titus
Filemó
Hebreus
Jaume
1 i 2 Pere
1, 2 i 3 Joan
Judes
Apocalipsi

Confessar no és només dir “he pecat”.
La vertadera confessió requereix varies coses:
•

Ser sincer.

•

Estar penedit (desitjar no tornar a cometre el pecat).

•

Ser específic (dir-li a Déu en què va consistir concretament el
pecat).

•

Fer-ho aviat. Tan bon punt vegis que has pecat, has de confessar-ho. Del contrari, estàs exposat a caure en més pecat.

•

Fes-ho amb humilitat (per demanar-li perdó a aquelles persones que es van veure afectades pel meu pecat).

•

Acceptar el perdó. No hem de seguir recriminant-nos per
pecats que ja vam confessar. Si Déu ens ha perdonat, hem
d’acceptar el seu perdó, i donar-li les gràcies per haver-ho fet.

16. Segons 1 Joan 1:9, què passa quan confessem els nostres pecats?
a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________

RESUMIM
PER CRÉIXER
Llegeix Joan 15-21
aquesta setmana
(un capítol per dia).
Memoritza 1 Joan 1:9
“Si reconeixem els nostres
pecats, Déu és prou fidel i
equitatiu per a perdonar-nos
els pecats i deixar-nos nets de
qualsevol iniquitat.” BEC

Quins són els nostres enemics espirituals? _______________________
___________________________________________________________
Quins recursos tenim per vèncer aquest enemics? ________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Si pequem, què hem de fer per ser perdonats? ___________________
___________________________________________________________
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Pas 4
Senyor de tot
Escriu FALS (F) o VERTADER (V)
____ Tinc dret a controlar la meva pròpia vida.
____ Si rendeixo la meva vida a Crist, ell em traurà totes les diversions.
____ Jo sé com portar la meva vida; ningú més té dret a manar-me.

QUI ÉS EL MEU SENYOR?

VÈNCER EL TEMOR

Un dels títols més utilitzats per referir-se a Crist és “SENYOR”. Encara que
el món d’avui viu de forma rebel i contra Déu, un dia tot genoll es doblegarà i tots els llavis proclamaran que Jesucrist és Senyor. (Fil. 2:10-11).

Et fa por entregar la teva vida
a Crist?

1. Quin significat té l’expressió: Jesucrist és el Senyor de la meva vida?
____________________________________________________________
2. Quin és el dret que té Crist sobre la meva vida?
Colossencs 1.16 ____________________________________________

REALMENT VOL DÉU
EL MILLOR PER A
LA MEVA VIDA?

2 Corintis 5.15 ______________________________________________
A qui pertany ara la meva vida? ___________________________________
LA MEVA RESPOSTA
3. Si Crist és el meu Senyor, com l’he de correspondre segons
2 Corintis 5:15? _____________________________________________

A continuació, tenim algunes
raons per les quals la gent tem
entregar-se a Crist. Marca les
raons que t’afectin a tu.
❏

Em fa por que Jesús no
entengui realment els meus
problemes.

❏

Em fa por que Crist em
manarà fer alguna cosa
que no sóc capaç de fer.

❏

Em fa por que Crist no
em deixi casar-me amb la
persona que em farà feliç.

____________________________________________________________

❏

Estar “crucificat amb Crist” vol dir que la meva vida vella ha mort, o
ha quedat enrere. Ara tinc nova vida en Crist, amb poder per vèncer el
pecat.

Em fa por que Déu em
traurà els meus amics i
diversions.

❏

Em fa por no estar a
l’altura.

____________________________________________________________
4. Llegeix Gàlates 2:20. Aquest verset dóna un resum molt essencial de la
vida cristiana. Explica la següent frase: “ja no visc jo, sinó que és el
Crist qui viu en mi” ___________________________________________
____________________________________________________________

5. Com he de viure aquesta nova vida en Crist? Mira la segona part de
Gàlates 2:20. ________________________________________________
____________________________________________________________
12

Ara llegeix 1 Pere 5:6-7.
Si tenim en compte aquest
passatge, creus que hi ha base
per als teus temors?
Sí ❏

No ❏

PER EXAMINAR-SE
Hi ha moltes coses que no són
dolentes per sí mateixes, però
que poden arribar a ocupar el
lloc que només Crist ha d’ocupar a les nostres vides.

6. Quina es una bona manera de saber si Crist és el Senyor de la meva vida?
Lluc 6:46c______________________________________________________
7. Per què és tan necessari que rendeixi la meva vida al control de Crist?
•

Marca a la següent llista les
coses que estan obstaculitzant
l’obra de Crist a la teva vida:

No puc servir a dos caps. He de definir si vull servir a Déu o al món. No
puc quedar bé amb els dos (Lluc 16:13).

•

Sense Crist al timó de la meva vida, sóc esclau del pecat (Romans 6:16).

❏ Pertinences

❏ Amics

•

❏ Ambicions

❏ Treball

Un dia hauré de presentar-me davant del tribunal de Crist per rendir-li
comptes (2 Corintis 5:10).

❏ Diversions

❏ Hàbits

❏ El teu caràcter ❏ Família
❏ Altres _________________

QUI ÉS EL MÉS APTE PER MANEJAR LA MEVA VIDA?
						
Qui desitja sempre el millor per a la meva vida? 		
Qui sap el que és millor per a la meva vida?		
Qui pot fer el millor per a la meva vida?
		

Jesús

Jo

❏
❏
❏

❏
❏
❏

PER PENSAR
Quines àrees específiques et
queden per entregar a Crist?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

QUÈ HE D’ENTREGAR A CRIST?
8. Algunes àrees de la meva vida que he d’entregar-li són:
Romans 12.1 _________________________________________________
Romans 12:2 _________________________________________________
Efesis 5:15-16 ________________________________________________
2 Corintis 9:6-7 _______________________________________________

UNA ENTREGA DIÀRIA A CRIST
Romans 12:1 ens exhorta a entregar els nostres cossos a Crist. La
següent oració pot servir de model per aquesta entrega quotidiana.
PER CRÉIXER
Llegeix Fets dels
Apòstols 1-7
(Un capítol per dia).
Memoritza Gàlates 2:20
“Per tant, ja no visc jo, sinó
que és el Crist que viu en mi,
i la vida humana actual la
visc en la fe del Fill de Déu,
que m'ha estimat i s'ha donat ell mateix per mi.”

“Senyor m’entrego a tu.
Pren la meva ment i tot el que penso
Pren els meus ulls i tot el que veig
Pren les meves oïdes i tot el que sento
Pren els meus llavis i tot el que parlo
Pren el meu cor i mira les meves actituds.
Pren les meves mans i el que faig
Pren els meus peus on vagi
Pren el meu cos, és el teu temple.
Omple’m amb el teu Esperit Sant.
Vull obeir-te. Vull fer la teva voluntat.”

13

Pas 5

Viure en l’Esperit
Escriu FALS (F) o VERTADER (V)
____ L’Esperit Sant és una “força” de Déu.
____ L’Esperit Sant ens dóna coneixement del pecat.
____ L’Esperit Sant viu dins de tots els fills de Déu.

L’OBRA INICIAL DE L’ESPERIT SANT

PER DESCOBRIR

Quan vingui el Consolador que jo us enviaré des del Pare, l'Esperit de la
veritat, que prové del Pare, ell serà testimoni a favor meu (Joan 15:26) BEC

Segons 1 Corintis 6:11, qui
és l’Esperit Sant?

1. Segons Joan 16:8-9, quin és el treball que fa l’Esperit Sant entre els no

________________________

creients? ____________________________________________________

________________________

2. L’Esperit fa néixer de nou a la persona que accepta a Crist (Joan 3:3-8).
Per tu, què significa “néixer de nou”?

Mira també Fets dels Apòstols 5:3-4.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
Ja hem vist què fa l’Esperit en els no creients. Què fa en el moment
d’acceptar a Crist? A continuació, observa les preguntes.
3. Segons 1 Corintis 12: 12-13 tots hem estat ________________ amb un
sol Esperit per formar un sol cos.
El bateig amb l’Esperit no es refereix al bateig en aigua, sinó al fet que
l’Esperit Sant ens fa membres del cos de Crist, és a dir, l’església, o
sigui, el conjunt de creients vertaders en tot el món.
4. Segons Efesis 1:13, què passa quan algú escolta i creu en l’evangeli?
____________________________________________________________

PER REFLEXIONAR
Efesis 1:14 diu que l’Esperit
Sant mateix és la garantia (les
arres) de la nostra salvació.
Com et fa sentir aquesta
veritat?
__________________________
__________________________
__________________________

Estar “marcat” amb l’Esperit vol dir que el nou fill de Déu és possessió
segura de Déu des del moment en què creu.
5. Segons 1 Corintis 3:16, el cristià és temple de Déu i l’Esperit Sant
_________________ en ell. Això significa que l’Esperit viu real i
permanentment en el cristià.
RESUM DE L’OBRA INICIAL DE L’ESPERIT
• Convenç de pecat.
• Fa néixer de nou.
• Bateja en el Cos de Crist.

• Marca per sempre
• Viu en el nostre cos.

PER REACCIONAR
Sabent que el nostre cos és
temple de l’Esperit de Déu, com
hem de mantenir el nostre cos?
Mira 1 Corintis 6:19-20
__________________________
__________________________
__________________________
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L’OBRA CONTÍNUA DE L’ESPERIT SANT
PER FER

6. Què va prometre Crist pel que fa al coneixement espiritual segons
Joan 14:26? ___________________________________________________

Aquesta
setmana
comparteix
amb una
persona el
teu testimoni (com vas
conèixer a
Crist).
Potser pots fer-ho amb la
persona per qui has estat
orant.

______________________________________________________________
Quin goig saber que el mateix Esperit de Crist ens ensenya!
7. Encara que som cristians, som febles. Què fa l’Esperit per ajudar-nos,
segons Romans 8: 26-27? _______________________________________
______________________________________________________________
8. Romans 8:14 diu que l’esperit guia al cristià. Per ser guiat per l’Esperit
Sant el cristià ha de:
Segons Efesis 5:18 ______________________________________________
Segons Gàlates 5:16 ____________________________________________

PER PROFUNDITZAR
Llegeix Judes 20. Què vol dir
“orant en l'Esperit Sant”?
Mira la pregunta 8.

Ser ple de l’Esperit o caminar en l’Esperit vol dir ser controlat i guiat per
ell. Això es mostra amb el fruit del que parla Gàlates 5: 22-23.

COM SER PLE DE L’ESPERIT?
• Al adonar-te que has pecat, has de confessar-ho a Déu. No esperis que s’acumuli
el pecat (1 Joan 1:9). És necessari acceptar per fe el perdó que Déu t’ofereix.
• Presenta’t a Déu. Permet que Ell controli
la teva vida, cal que et sotmetis a la seva
voluntat (Romans 6:13). Mira l’oració al
final de la lliçó anterior.
• Per fe fes teva la plenitud de l’Esperit Sant, és a dir, creu
que ell t’està controlant. Comença a actuar i a viure en
concordança amb aquesta fe.

PER CRÉIXER
Llegeix Fets dels Apòstols
8-14 (un capítol per dia).
Memoritza 1 Corintis 12:13
“Perquè, també tots nosaltres, tant si som jueus com si
som grecs, igual esclaus que
lliures, hem estat batejats
amb un sol Esperit, per a
formar un sol cos, i tots hem
begut d'un sol Esperit.” BEC

RESUM DE L’OBRA DE L’ESPERIT SANT AL CREIENT
• Ensenya al creient.
• Intercedeix pel creient.
• Guia al creient.
• Omple al creient.
• Glorifica a Crist (Joan 16:13-14)
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Pas 6

Déu em parla
Escriu FALS (F) o VERTADER (V)
____ Gairebé tota la Bíblia és d’origen diví.
____ Tot aquell qui demana l’ajuda de Déu és capaç d’entendre
la Bíblia.
____ Per a treure el màxim profit de la Bíblia cal meditar-hi.

QUÈ ÉS LA BÍBLIA?
1. 1. Què diu 2 Timoteu 3:16 pel que fa a l’origen de la Bíblia? ________
_____________________________________________________________
Segons la teva opinió, què vol dir “inspirada”? ____________________
_____________________________________________________________
Aquest verset diu que “_______________ la Escriptura és inspirada per
Déu”, podria haver-hi cap error? _________________________________
2.

De quina manera es diferencia la Bíblia d’altres llibres? Hebreus 4:12
_____________________________________________________________

PER FER
Com et va amb les lectures
bíbliques assignades a cada
lliçó? Estàs llegint un capítol
diari?
Sí ❏

No ❏

Has sentit en llegir la Bíblia,
que el seu poder ha tocat el
teu cor?
Sí ❏

No ❏

Explica-li a algú què estàs
aprenent amb les lectures.

3. Explica com la Bíblia pot servir d’espasa a la teva vida. Hebreus 4:12
_____________________________________________________________
EL PROPÒSIT DE LA BÍBLIA
4. La Bíblia t’alimenta espiritualment (1 Pere 2:2).
Amb què es compara la Bíblia? __________________________________

Si fins ara no has llegit la
Bíblia regularment, ¿per què
no comences avui?
Amb l’ajuda de Déu, em
comprometo a llegir un capítol
diari de la meva Bíblia.
Data ____________________

Què li passaria al cristià que descuida la lectura de la Bíblia?
_____________________________________________________________
5. La Bíblia et guia en la vida diària (Salms 119:105)
Amb què es compara la Bíblia? __________________________________
Perquè ens serveix una llanterna? ________________________________
Vivim en una època de confusió. Hi ha molts “mestres”, esglésies
i amics que ens volen aconsellar. Com sabrem qui té la veritat?
Déu ens va donar la Bíblia precisament per això, per il·luminar les
nostres ments i ajudar-nos a avaluar els consells que ens donen.
6. La Bíblia és l’autoritat final a la teva vida? Llegeix Fets 17:10-11
_____________________________________________________________
Quin costum tenien els cristians de Berea que és digne d’imitar?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Memoritza en ordre els
primers 14 llibres de l’Antic
Testament:
Gènesi
Èxode
Levític
Nombres
Deuteronomi
Josuè
Jutges
Rut
1r i 2n de Samuel
1r i 2n de Reis
1r i 2n de Cròniques

PER MEDITAR
Josuè 1:8 ens convida a meditar en la Bíblia dia i nit, és a
dir, en tot moment. Suggerim
la següent manera de meditar
contínuament en la Bíblia:
Copia un
versicle de
la teva lectura bíblica
diària en un
paper petit
o llibreta.
Porta’l a la
teva butxaca
o cartera, o
enganxa’l
a un lloc
visible (al
mirall o a la nevera) per poder
repassar-ho molts cops durant
el dia.
En meditar en el teu versicle,
pregunta’t:

7. La Bíblia t’ajuda a no pecar (Salms 119:11). Què vol dir “cor endins
atresoro el teu consell”? ________________________________________
_____________________________________________________________
8. La Bíblia t’ajuda a créixer. Llegeix 2 Timoteu 3:16-17. És útil per a:
____________________________, _______________________________
____________________________, _______________________________
“Refutar” (BEC) vol dir que la Bíblia ens reprèn.
Qui es deixi guiar per la Bíblia serà ben disposat i preparat per a qualsevol tasca noble (v.17). Ves amb compte quan algú et digui que la Bíblia
no és suficient i t’exhorta a buscar somnis i revelacions addicionals a la
Bíblia. La Bíblia és completament suficient per orientar-te a la teva vida
cristiana!
9. A vegades et costa tenir fe? Quina és la manera d’augmentar la nostra
fe segons Romans 10:17? ______________________________________
_____________________________________________________________
EL SEU CONTINGUT: És una col·lecció de 66 llibres dividida en dues parts.

• Què vol ensenyar-me Déu?
• Com haig de posar avui en
pràctica aquest passatge a la
meva vida?

ANTIC TESTAMENT

NOU TESTAMENT

39 llibres
La Llei (Gènesi a Deuteronomi)
Història d’Israel (Josué a Ester)
Poesia (Job a Càntic dels Càntics)
Profecia (Isaïes a Malaquies)

27 llibres
Vida de Crist (Els 4 Evangelis)
Creixement de l’Església (Fets dels Apòstols)
Ensenyament (Les Epístoles)
Profecia (Apocalipsi)

COM TREURE PROFIT DE LA BÍBLIA
Escoltar-la: Congrega’t en una església on ensenyin fidelment la Paraula
de Déu. (Apocalipsi 1:3)
PER CRÉIXER
Llegeix Fets dels
Apòstols 15-21
(un capítol per dia)
Memoritza 2 Timoteu 3: 16-17
“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.” BEC
“Tota l'Escriptura és inspirada
per Déu i útil per a ensenyar,
refutar, corregir, educar en
el bé, Perquè el que és home
de Déu arribi a la maduresa
i estigui sempre a punt per
tota obra bona.” BCI

Estudiar-la: Estàs llegint la teva Bíblia diàriament? Escriu en un quadern el
que aprens de les teves lectures diàries (Vegi Apèndix 4 ). Un bon lloc per
començar és amb els llibres de Joan, Fets dels Apòstols, 1 de Joan i Romans.
Meditar en ella: Mira “PER MEDITAR” en el quadre del costat.
Memoritzar-la: S'assigna un versicle per memoritzar en cada lliçó. És molt
important complir amb aquesta tasca perquè una vegada que tens el versicle memoritzat, està guardat a la teva ment per utilitzar-ho en el futur.
Obeir-la: Llegeix Jaume 1:22. Fes un resum amb les teves pròpies paraules
sobre el pensament d'aquest versicle: ________________________________
________________________________________________________________
Què va fer Esdres amb les Escriptures? Esdres 7:10. Escriu tres coses:
1.

____________________________________________________________

2.

____________________________________________________________

3.

_____________________________________________________________
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Pas 7

Parlar amb Déu
Escriu FALS (F) o VERTADER (V)
___ És important que, quan oris, ho facis a una església i agenollat.
___ Puc orar amb confiança perquè Déu m’escolta i promet contestar.
___ Si oro abans de menjar i abans d’anar-me a dormir, ja és suficient.

QUÈ ÉS L’ORACIÓ?
Orar és comunicar-se amb Déu. És tan senzill i natural com parlar amb un
amic. Pots parlar amb Déu sobre qualsevol tema o necessitat, amb total confiança. L’oració és una comunicació íntima amb Ell.
1. Què ens convida Déu a fer a Jeremies 33:3? ________________________
______________________________________________________________
Orar és un medi per expressar amb franquesa tot el que està al teu cor,
és com parlar-li a un amic que t’escolta amb molt d’interès.
Com ens promet Déu que contestarà la nostra oració? _______________
______________________________________________________________

“Hem d’orar quan
tenim el desig d’orar,
perquè seria pecat
malgastar aquesta
oportunitat tan bona.
Hem d’orar quan no
tenim el desig d’orar,
perquè seria perillós
quedar-se en aquesta
condició tan poc
saludable”.
Charles H. Spurgeon

Estarà mai Déu tan ocupat que no escoltarà el teu clamor? Si ❏ No ❏
2. L’oració és un medi per a protegir-nos. Quin consell va donar Jesús als
seus deixebles per tal que no caiguessin en temptació.
Mateu 26:41 __________________________________________________
3. Quins perills s’han d’evitar a l’oració?
Mateu 6:5 ____________________________________________________
Mateu 6:7 ____________________________________________________
COM HEM D’ORAR?
4. Els Salms donen moltes raons per lloar a Déu. Per exemple, quins motius
dóna el Salm 106:1 per lloar a Déu?
______________________________________________________________
5. En comptes de viure preocupat, què has de fer? Filipencs 4:6
______________________________________________________________
6. Segons Filipencs 4:6, amb quina actitud s’ha de demanar a Déu?
______________________________________________________________
Quan orem i li donem les gràcies a Déu, estem expressant fe en Déu per
la contestació que Ell donarà a la nostra petició. Per això el verset 7 diu
que els cristians podem experimentar _______ al nostre cor quan deixem
la nostra càrrega en mans d’algú que és completament capaç d’ajudarnos.
18

PER FER
Memoritza en ordre els
següents llibres de l’Antic
Testament i repassa els que ja
has memoritzat anteriorment.
Esdres
Nehemies
Ester
Job
Salms
Proverbis
Eclesiastès
Càntic dels Càntics
Isaïes
Jeremies
Lamentacions
Ezequiel
Daniel

PER FER
1 Timoteu 2:1 ens diu que hem
d’orar per totes les persones.
Tens una llista de peticions
d’oració que et recordi per
quines persones has d’orar?
Fes una llista d’oració en un full
o en una llibreta.
La teva llista podria incloure les
següents categories:
•
•
•
•
•
•
•
•

Familiars
Amics
Germans en la fe
Serfs de Déu com el teu
pastor
Els governants del teu país i
comunitat
Persones que t’han fet mal
Persones que vols que
coneguin a Crist.
Les teves fites i creixement
personal

7. Amb quina actitud hem d’apropar-nos a Déu segons Hebreus 4:16?
_______________________________________________________________
Per debatre: Segons la teva opinió, què et dóna aquest grau de confiança
que pots tenir amb Déu? ________________________________________
_______________________________________________________________
8. Què significa orar/pregar “constantment”? (1 Tessalonicencs 5:17)
_______________________________________________________________
Si has d’orar constantment, vol dir això que pots orar en qualsevol lloc,
com per exemple al teu treball, viatjant, etc.?
_______________________________________________________________

La teva oració ha d’incloure:
Confessió dels nostres pecats, perquè no destorbin
la nostra comunió amb Déu.
Adoració a Déu pel que Ell és.
Peticions per necessitats personals i intercessió per altres persones.
Acció de Gràcies, què ha fet Déu per nosaltres? No siguem
desagraïts. Expressem-li la nostra gratitud.

9. Segons Joan 14:13, hem de pregar en el nom de _____________________
10. 10. Què més aprenem sobre com orar en els següents passatges?
Salm 66:18 _____________________________________________________
_______________________________________________________________
1 Joan 5:14-15 _________________________________________________
_______________________________________________________________
Mateu 21:22 ___________________________________________________
_______________________________________________________________
PER CRÉIXER
Llegeix Fets dels
Apòstols 22-28
(un capítol al dia).

11. 11. Què diu la primera part d’Efesis 3:20 que t’anima a orar?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Memoritza Filipencs 4:6-7
“No us inquieteu per res,
ans en qualsevol ocasió acudiu a l'oració i a la súplica,
presentant a Déu les vostres
peticions amb accions de
gràcies. I la pau de Déu,
que supera tot enteniment,
guardarà els vostres cors i els
vostres pensaments en Crist
Jesús.” BEC

DÉU CONTESTA LES TEVES ORACIONS
Hem vist que Déu promet contestar les nostres oracions. Però, com?
Algú ha dit que Déu pot respondre de les següents maneres:
✓

A vegades diu “sí”.

✓

També, pel nostre bé, diu “no”.

✓

Altres vegades diu “espera un temps”.
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Pas 8

En Comunió diària
Escriu FALS (F) o VERTADER (V)
___ És importantíssim llegir la Bíblia tots els dies.
___ S’ha de procurar llegir molts capítols de la Bíblia cada dia.
___ Déu em vol transformar dia rere dia mitjançant la seva Paraula.

QUÈ ÉS UN TEMPS DEVOCIONAL?

PER PENSAR

És una cita diària amb Déu. Ha de ser diària perquè es requereix temps per
desenvolupar la teva relació amb Ell. La maduresa no ve “a l’instant”, sinó
que es cultiva dia rere dia.

Hebreus 4:12 compara la
Bíblia amb una "espasa de
dos talls".

“Senyor, ben d’hora sentiràs la meva súplica,
de bon matí em presento a tu, i espero.” Salm 5:3
Alguns l’han anomenat "l'hora quieta" perquè és un temps d'esperar davant
de Déu, perquè ens parli mitjançant la seva Paraula, i després respondre en
oració.
LA SEVA IMPORTÀNCIA
Té molta importància un temps devocional?
Josuè 1:8 _______________________________________________________
Salm 63:1 ________________________________________________________
Mateu 4:4 _______________________________________________________
Creus que una cita diària amb Déu és una necessitat o només una bona idea
si et queda temps? ________________________________________________

QUAN I ON TENIR EL TEU DEVOCIONAL?
Potser el millor moment sigui el matí. Això et permet començar el dia amb
Déu. El nostre Senyor Jesucrist i persones com David van apartar un temps
especial pel matí (Salm 5:3 i Marc 1:35). Òbviament, això implica que t’hauràs
de llevar més d’hora, però valdrà la pena.
S’ha de buscar un lloc tranquil on puguis passar aquest temps sense interrupcions. De vegades, per buscar aquesta privacitat, t’has de llevar abans que els
altres, tancar la porta de la teva habitació o anar-te’n al pati.
Fixa ara mateix un temps i un lloc pel teu devocional:
Hora: ____________________ m llevaré a les: __________________
Lloc: _______________________________________________________
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A vegades, la lectura ens incomoda perquè penetra les
nostres vides per mostrar el
que som, i el que hem de
corregir.
Alguna vegada has donat
gràcies a Déu per aquesta
característica tan necessària
de les Sagrades Escriptures?

PER FER
Memoritza en ordre els
següents llibres de l’Antic
Testament i repassa els que
ja has memoritzat anteriorment.
Osees
Joel
Amós
Abdies
Jonàs
Miquees
Nahum
Habacuc
Sofonies
Ageu
Zacaries
Malaquies

EL QUE HAS D’INCLOURE EN EL TEU TEMPS DEVOCIONAL
PLA DE LECTURES BÍBLIQUES

Et suggerim començar la
teva lectura pel Nou Testament. Llegeix diàriament un
llibre fins acabar-lo. Suggerim que comencis a llegir
els llibres de la Bíblia en el
següent ordre:
Joan
Fets dels Apòstols
1 Joan
Romans
Jaume
Filipencs

Preparació del teu cor:
Amb quina actitud t’has de presentar davant de Déu?
Salm 139: 23-24 ______________________________________________
Salm 119:18 _________________________________________________
Salm 5:3 _____________________________________________________
Hebreus 4:16 _________________________________________________
Estudi de la Paraula de Déu
Joan 5:39 ens diu que examinem les Escriptures. Això implica no només
llegir, sinó també estudiar el passatge amb el propòsit de descobrir el
seu significat i el que Déu et vol comunicar.

L'Apèndix # 5 dóna una
llista de lectures per tot un
any.

Per començar, estudia passatges curts (no més d’un capítol). Potser és
millor llegir un passatge curt varies vegades que llegir diversos capítols.
D’aquesta manera podràs analitzar-lo bé.

Nota: Quan acabis de llegir
un llibre, abans de començar
un altre, llegeixi un Salm o
un capítol de Proverbis

			

Com estudiar La Bíblia

Passatge: ________________________________
1. Què m’ha impressionat del passatge?

2. Quina és la idea principal?

PER CRÉIXER

3. Quines són les paraules clau? Què signifiquen?

Llegeix 1 Joan 1-5, Salms 1 i
5 (un capítol per dia).
Memoritza Josuè 1:8

4. Què significa a la meva vida? Què vol Déu que faci avui?

“Que aquest llibre de la llei
no s’aparti dels teus llavis;
medita-la nit i dia, per poder
actuar d’acord amb tot allò
que hi és escrit, perquè així
reeixiràs en allò que emprenguis, i tot t’anirà bé.” BEC

5. També tingues en compte les següents preguntes, ja que t’ajudaran a
treure més profit del passatge:
• Hi ha cap mandat a obeir?
• Hi ha cap exemple a seguir?
• Hi ha cap pecat a evitar?

L’Apèndix #4
té un resum de
com fer el teu
temps devocional.
Retalla el full i enganxa’l a
la teva Bíblia. Et servirà com
a guia per ajudar-te a treure
profit a la teva cita diària
amb Déu.

• Hi ha cap promesa per fer-la meva?

✎

Compra avui una llibreta per utilitzar-la al teu temps devocional. Utilitza el
mètode del quadre de dalt quan estudiïs la teva Bíblia, anota els teus pensaments a la llibreta.
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SUGGERIMENTS PRÀCTICS
1. Pren el temps que sigui
necessari pel teu devocional. No tinguis pressa.
2. Dóna prioritat a la teva
cita diària amb Déu.
Intenta no faltar a la cita.
Si te la saltes un dia no et
desanimis, però no faltis
al dia següent.
3. Procura llegir un capítol
diari. A vegades, és millor
llegir menys per poder
estudiar-lo bé.
4. Marca la teva Bíblia,
subratlla versets clau per
poder trobar-los després.
5. Intenta posar els versets
clau en les teves pròpies
paraules per entendre'ls
millor.

Oració
Ora referint-te al passatge bíblic estudiat. Respon a Déu, explica-li la
teva reacció al passatge. Inclou a la teva oració:
✓ Confessió en adonar-te de tota impuresa a la teva vida.
✓ Adoració pel que Déu és (els Salms poden ajudar a
enriquir la teva lloança).
✓ Ora per les peticions de la teva llista de pregària.
✓ Acció de gràcies pel que Déu t’ha donat.
Cantar al Senyor
La música aixeca el teu esperit i ajuda a crear un ambient d'adoració
al teu temps devocional. Canta o escolta cors i himnes regularment,
no només en el teu devocional, sinó durant tot el dia. Efesis 5:19
Si ho prefereixes, pots xiular o taral·lejar els cors.
Posar en pràctica el que has après

6. Si et costa concentrar-te,
llegeix o prega en veu
alta o de peu. No tinguis
el teu devocional estirat
al llit; podries adormir-te.
Demana el poder de Déu
per poder concentrar-te.
7. Tingues una llibreta per
anotar els resultats del
teu estudi bíblic, peticions
per l’oració etc.

Jaume 1:22 ens adverteix de ser "practicants de la paraula, no tan
sols escoltadors". Llegir la Bíblia sense aplicar-la a la teva vida és com
veure la teva cara a un mirall i sortir sense netejar les taques que el
mirall
et mostra. No tindrà sentit llegir la Bíblia si no estàs disposat a
sotmetre’t al que diu.
Meditar i Memoritzar
Copia un verset del passatge llegit en una targeta, paper o llibreta
per poder meditar en ell durant el dia. Procura memoritzar-lo.
D'aquesta manera Déu t'ajudarà a resistir el pecat.

REPÀS: UN PLA SENZILL PER AL TEU TEMPS DEVOCIONAL
1. Prepara el teu cor.

4. Canta al Senyor:

• Auto examina’t
• Confessa el teu pecat
• Demana enteniment

Canta un cor o himne. La música aixecarà el
teu esperit i t'ajudarà a lloar a Déu.
5. Aplica el que has après

2. Estudia la Bíblia, anotant:
•
•
•
•

Què faràs avui per posar-ho en pràctica a la
teva vida?

Què m’ha impressionat més?
Quina és la idea principal?
Quines són les paraules clau i el seu significat?
Què significa el passatge per a la teva vida.

6. Medita i memoritza
Del passatge llegit, escull un verset en el qual
puguis meditar i memoritza’l.

3. Ora al Senyor:
•
		
•
•
•
•

Ora referint-te al passatge estudiat, comentant-lo
amb Déu.
Confessa el teu pecat a Déu.
Lloa i adora a Déu pel que Déu és.
Demana a Déu per la teva llista de peticions.
Dóna gràcies a Déu pel que ell ha fet.
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Apunta’l a una llibreta, una targeta o a un
paperet per dur-lo durant el dia.

Pas 9

La meva església
Escriu FALS (F) o VERTADER (V)
___ L’església és un edifici material.
___ L’església és la comunitat de tots els creients.
___ Puc deixar de congregar-me, sempre que segueixi llegint la Bíblia
a casa meva i escolti programes cristians per ràdio o televisió.

QUÈ ÉS L’ESGLÉSIA?
El Senyor Jesucrist va dir a Mateu 16:18: “...edificaré la meva església...”
Crist va parlar en futur (edificaré), i va parlar de l’església en possessiu (la
meva església). Aquesta església que Crist edificaria ja existeix i continua creixent. L’església és la manifestació visible i actual de Crist davant el món.
En un sentit, l’església és universal, però alhora té una manifestació local
(Mateu 16:18, Fets dels Apòstols 13:1).

PER FER
Per aprofundir en la teva
comunió amb els germans
de la teva església, comença
aquesta setmana convidant
a un d'ells a casa.

L’ESGLÉSIA UNIVERSAL
L'església universal és l'organisme sobrenatural del qual Crist és el cap, i està
formada per totes les persones que han nascut de nou des de Pentecosta fins
a l’arrabassament de l'Església.
1. ¿Amb què es compara l'església? 1 Cor. 12:27 ____________________
_____________________________________________________________
2. Qui compon aquest cos (l'església)? L'església està composta per tots els
creients en Jesucrist, els que han estat regenerats per l'Esperit de Déu.
(1 Cor. 12:13)
3. Què ha donat Déu als membres de l’església? Romans 12:4-8? _______
_____________________________________________________________
4. Qui és el cap de l’església? Efesis 4:15 ____________________________
5. Segons Efesis 1:12, per què existeix l’església? _____________________
_____________________________________________________________
6. Quina missió té l’església? Mateu 28:18-20 ______________________
_____________________________________________________________
L’ESGLÉSIA LOCAL
L'església local és un grup de persones nascudes de nou, batejades i organitzades per glorificar a Déu, edificar-se mútuament i proclamar l'evangeli.
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PER DESCOBRIR
Déu ha donat a cada creient un
do espiritual. Romans 12, Efesis
4:11 i 1 Corintis 12 parlen dels
dons. Per exemple, alguns dels
dons esmentats són:
Servir
Ensenyar
Exhortar
Donar
Fe
Evangelitzar
Saviesa
Pasturar
Mostrar Misericòrdia
Presidir (Administrar)
Saps quins són els teus dons?
Si la teva resposta és NO,
llavors podries saber-ho pregant, servint a l'església i demanant-li als germans que et
diguin quina habilitat observen
en tu.

PER PENSAR
Fes una llista dels pretextos que
alguns germans sempre donen
per no assistir al temple.
__________________________

7. Llegeix Hebreus 10:24-25. Què vol dir la frase “estimular-nos mútuament
a l'amor i a les bones obres”? Sí ❏ No ❏
Per què? ______________________________________________________
______________________________________________________________
8. Quines altres coses feien junts els creients a l'església de Jerusalem?

_______________________

Fets dels Apòstols 2:42 __________________________________________

_______________________

______________________________________________________________

_______________________
_______________________

9. En ser membre de l'església, has d’ajudar-la. De quines maneres podries
ajudar a la teva església?
Gàlates 6:2 ____________________________________________________

Quina és la veritable raó
per la qual alguns germans
no van al temple? Hebreus
10:25
_______________________

Gàlates 6:10 __________________________________________________
1 Pere 4:10 ___________________________________________________
2 Corintis 9:7 __________________________________________________

_______________________
_______________________

PER INTERCEDIR
Fes una llista dels líders de la
teva església i ora cada dia per
un d’ells.

A 1 Timoteu 3:1-7 i Titus 1:5-7, la Bíblia estableix requisits pels líders
que governen l'església. Llegeix aquests passatges. Encara que no
pensis ser líder encara, tot cristià ha d'aspirar a tenir les característiques
esmentades en aquests versets.

10. Si els líders són posats pel Senyor, quina actitud hem de tenir amb ells?
1 Tessalonicencs 5:12-13 ________________________________________
Hebreus 13:17 _________________________________________________
11. Segons Gàlates 6:1-2, quina és una de les responsabilitats de l'església
amb els seus membres? _________________________________________

PER CRÉIXER
Llegeix Romans 1-4 (llegeix
cada capítol durant dos
dies seguits per entendre’l
millor).
Memoritza
Hebreus 10:24-25
“I procurem d'estimular-nos
mútuament a l'amor i a
les bones obres, no deixant d'assistir a les vostres
reunions, com alguns
han pres per costum, sinó
animeu-vos, majorment
ara que veieu que el dia
s'acosta.” BEC

______________________________________________________________
12. En corregir a un germà desviat, amb quina actitud ho has de fer?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
L'església, per ser una família, té la responsabilitat de vetllar pel benestar
dels seus membres. Hi ha moments en què la disciplina és necessària per
conservar el testimoni i la puresa de l'església. És un acte d'amor i de preocupació cap als membres de l'església. La disciplina és una de les coses que
Déu fa servir per "estimular-nos a l'amor i a les bones obres".
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Pas 10

A testificar!
Escriu FALS (F) o VERTADER (V)
___ És important evangelitzar a la gent perquè la majoria va rumb a l’infern.
___ Puc evangelitzar als meus familiars i amics amb èxit.
___ Per poder compartir la meva fe, és millor esperar a rebre un curs.

Un dels privilegis dels creients és testificar de la seva fe en Crist. Testificar o
evangelitzar vol dir compartir amb una altra persona el pla de salvació perquè aquesta persona arribi a acceptar a Crist.
LA NECESSITAT DE TESTIFICAR
Com vam veure a la primera lliçó, la humanitat està atrapada a les urpes del
pecat. “No hi ha cap home just, ni un de sol... perquè tots van pecar i estan
privats de la presència de Déu.” (Romans 3:10, 23)

PER PENSAR
Et fa pena parlar de Crist amb
altres persones? Llegeix Romans
1:16
Per què Pau no va avergonyir-se
de l’evangeli?

_______________________
_______________________

1. Mateu 7: 13-14 parla de dues portes que representen dos destins diferents
a la vida. Segons aquest verset, quin destí li espera a la majoria de la gent?
______________________________________________________________
		
2. Què diu Joan 3:18 sobre els que no han confiat en Crist? _____________
______________________________________________________________
3. No obstant això, qui creu no està condemnat i és una ________________
________________ 2 Corintis 5:17
4. Un cop ets una persona nova en Crist, Déu t’encomana una missió
especial i et nomena el seu ambaixador. Com a ambaixador, quina és la
missió que Déu t’ha encomanat, segons 2 Corintis 5:20?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Llegeix Mateu 5: 14-16. A part d’ambaixador, Crist et crida ___________
________________________________________________________ v. 14
6. Per tu, què significa que som “la llum del món”? ____________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. En canvi, què significa posar l’espelma sota el mesuró (una llàntia sota
una mesura, a l’BCI)? (v.15) ______________________________________
______________________________________________________________
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PER ESCRIURE
Per quines persones et sents
responsable de compartir
l’evangeli? Apunta els seus
noms a sota:
Familiars:

_______________________
_______________________
_______________________
Amics i Companys

______________________
_______________________
_______________________
Ora regularment per aquestes
persones i parla de Crist amb
ells.

PER MEMORITZAR
Et sents insegur perquè no
saps què dir a qui vols evangelitzar? És molt comú sentir-se
així. Per tenir més confiança:
1. Estudia el pla de salvació
a l'apèndix # 6.
2. Retalla el full de l'apèndix
que conté el pla de salvació i enganxa’l amb un clip
a la teva Bíblia.
3. Aprèn aquest pla de
memòria, també les cites
bíbliques.

8. Com de fort brilla la teva llum? Entenent que ets la llum del món, marca
amb una “X” les afirmacions que descriuen millor la teva vida.
❏ M’agrada parlar de Crist, perquè ell m’ha canviat.
❏ A vegades brillo, però a vegades la meva llum està
tapada o enfosquida.
❏ No sé com testificar de Crist.
❏ Em fa certa pena parlar de Crist.
❏ Fins ara la meva llum ha brillat molt poc.
9. 9. Mateu 28: 19-20 conté el que anomenem “la gran comissió.” Què
ens demana Crist que fem en aquesta comissió?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

COM TESTIFICAR: SUGGERIMENTS PRÀCTICS
PER FER
Quan pots començar a
testificar?
Aquesta setmana comparteix
el pla de salvació amb una
persona anotada a la teva
llista. No esperis que passi
més temps. Si no tens el pla
memoritzat, podries compartir
Joan 3:16.
Si vols saber com donar un
testimoni personal eficaçment,
l'apèndix # 6 conté alguns
suggeriments pràctics per
ajudar a compartir amb altres
el que Crist ha fet a la teva
vida.

1. Permet que Crist canviï la teva vida. Recorda que les teves paraules
valdran poc si el teu comportament no les recolzen. Mateu 5:16
2. Utilitza la Bíblia. És la Paraula de Déu. És una arma poderosa que aclareix
la confusió a la ment del pecador. Hebreus 4:12.
3. Confia en l'Esperit Sant per ajudar-te a testificar. Ell convenç al món del
seu pecat, preparant-los per prestar oïda quan vostè presenti el pla de
salvació (Joan 16:8). No pots obligar a ningú. Déu mateix farà l'obra en
la persona.
4. Ora constantment pels teus amics que encara no hagin acceptat a Crist.
Busca oportunitats de compartir amb ells.
5. Mira a l’inconvers amb compassió, entenent que viu esclavitzat pel
pecat. l’inconvers no és el teu enemic, sinó que és víctima de l'enemic
(Satanàs).
6. Testifica amb una actitud d'humilitat (1 Pere 3:15). Entén que si no fos
per la gràcia de Déu, tu també podries estar en la mateixa condició.
7. Sigues cortès. Tingues cura que l’inconvers senti que tens un veritable
desig d'ajudar-lo, no el condemnis.
8. Sigues natural. Els millors contactes que tens són els teus familiars i
amics. No tinguis por de compartir amb ells. Aprofita aquestes
oportunitats.
9. Aconsegueix bons materials i comença a repartir-los. Pregunta al teu
pastor com aconseguir-los.

PER CRÉIXER
Llegeix Romans 5-8 (Llegeix
cada capítol durant dos
dies seguits per entendre’l
millor).

10. Sigues valent. Encara que no tots acceptin el missatge, recorda que ets
portador de bones noves que duen vida eterna (Romans 1:16). A més,
la majoria de les persones són més obertes del que semblen.
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Pas 11

Les ordenances
Escriu FALS (F) o VERTADER (V)
___ He de batejar-me per anar al cel.
___ El Baptisme i el Sant Sopar m'ajuden a ser més sant.
___ Els elements del Sant Sopar simbolitzen la sang i el cos
de Crist

EL BAPTISME
PER REFLEXIONAR

1. Abans d'ascendir al Pare en el cel, Jesús va manar fer deixebles a totes
les nacions. Segons Mateu 28:19-20, quan algú es fa deixeble de Crist,
quin és el primer pas que ha de complir?
_____________________________________________________________
El baptisme no és opcional, sinó que és una ordre que cada
creient ha d’obeir.
2.

El baptisme no és un requisit per ser salvat, sinó el resultat de que ja ho
ets. En el cas de l’escarceller de Filips, quin és l'únic requisit per obtenir
la salvació? (Fets dels Apòstols 16:30-31)
_____________________________________________________________
Com van donar testimoni de la seva nova fe l’escarceller i els membres
de la seva família? (Fets dels Apòstols 16:33)
El v. 33 indica que tota la família va creure, no només l’escarceller.
Primer, per ser salvats, van creure, després, es van batejar per donar
testimoni de la seva fe.
Amb el baptisme donem testimoni públic de que ja som salvats.

3. Segons Fets dels Apòstols 2: 41, després d’haver rebut la paraula

Llegeix Romans 6:1-4. A primera vista, aquest passatge
sembla parlar del baptisme a
l’aigua. No obstant això, aquí
realment es fa servir la paraula "baptisme" per parlar de la
nostra identificació amb Crist.
En acceptar a Crist, ens
identifiquem amb ell en la
seva mort i la seva sepultura i
resurrecció. Així que, en Crist,
som persones noves.
El baptisme en aigua simbolitza la transformació que va
tenir lloc al moment de la
nostra salvació.
Quan baixem a l'aigua simbolitza la nostra identificació
amb Crist en la seva mort i
sepultura. Quan pugem de
l'aigua simbolitza la nostra
resurrecció a una vida nova.

(l’evangeli), van ser ______________________________ i es van afegir
unes tres mil persones a l’església en només un dia.
El baptisme va ser la seva manera d’identificar-se amb l'església a
Jerusalem, participant en les seves activitats, com ara la predicació, la
comunió, el sopar i l'oració (v. 42). És a dir, quan ens bategem, ens
identifiquem públicament amb l'església local.
PER OBEÏR

Algunes persones tenen conceptes equivocats sobre el
baptisme. Per tant, és important saber que:

Si ja has acceptar a Crist, has
obeït i t’has batejat?

1. El baptisme no ens salva.

Sí ❏

2. No és tampoc un pas cap a la salvació, sinó que és un
testimoni públic de que som salvats.
3. El baptisme no ens fa més sants, tot i que sí ens motiva a
viure en santedat.
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No ❏

Si no t’has batejat, parla
avui amb el pastor de la teva
església per posar una data al
teu baptisme.

PER REFLEXIONAR

EL SOPAR DEL SENYOR

Llegeix Hebreus 10: 10-12.

El Sant Sopar va ser instituït pel Senyor Jesucrist la nit que va ser entregat,
com a senyal del compromís del nou pacte. És sagrat i especial, però no és
un sagrament o cap cosa màgica.

Quantes vegades va oferir
Crist el seu cos en sacrifici pels
pecats?
” __________________ per
sempre”
Reflexiona detingudament
sobre les implicacions d'aquest
passatge pels que diuen que
el pa i la copa es converteixen
literalment en el cos i la sang
de Crist.
S'està repetint el seu sacrifici
setmana rere setmana?

4. Si us plau, llegeix 1 Corintis 11: 23-26. Segons el verset 26
Què anunciem? _____________________________________________
Fins quan? _____________________________________________
5. Què significa feu això “en memòria meva”? v. 24-25 _______________
____________________________________________________________
Aquest passatge ens ensenya el significat del Sopar del Senyor. És un
recordatori de l'obra de Crist, del seu sacrifici a la creu per nosaltres i
de la seva segona vinguda.
6. Segons els versets 24 i 25, què simbolitzen el pa i la copa?
El Pa ______________________________________________
La Copa ____________________________________________
7. Ara, llegeix 1 Corintis 11: 27-31. El verset 28 diu que abans de
participar al sopar, cadascú s'ha d’examinar a si mateix. Per tu, què
significa aquesta acció?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. 1 Corintis 10: 16-17 emfatitza un altre aspecte del Sopar del Senyor,
que és la comunió. És un moment de comunió amb Crist i amb els
nostres germans en la fe. Què és tenir comunió?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

PER CRÉIXER
Llegeix Jaume 1-5;
Salm 19 i Salm 27
(un capítol per dia).

Alguns tenen conceptes equivocats sobre el Sopar del Senyor,
per tant és important saber que:
1. El Sant Sopar no és un sagrament o una cosa màgica.
2. No ens fa més sants, tot i que sí ens motiva a la santedat.

Memoritza Mateu 28: 19

3. La copa no es converteix en la sang ni el pa en el cos de Crist,
sinó que el simbolitzen. El Sant Sopar és un recordatori del
sacrifici de Crist fins que ell torni.

“Aneu i feu deixebles a tots
els pobles; bategeu-los en
el nom del Pare, del Fill i de
l'Esperit Sant” BEC

4. És un acte d'obediència i un moment de comunió amb Crist i
amb els nostres germans en la fe.
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Pas 12

La família
Escriu FALS (F) o VERTADER (V)
___ La principal responsabilitat del marit és estimar la seva esposa.
___ La conducta respectuosa de l’esposa pot guanyar al marit per
a Crist.
___ Encara que els pares no siguin creients, se’ls ha de respectar.

PER ANALITZAR

LA FAMILIA CRISTIANA
La llar cristiana és un punt de suport, protecció i edificació mútua. Per mitjà
de la llar, s'atenen les necessitats materials i també s’ensenya als fills el que
necessiten saber per afrontar la vida. D'altra banda, si Crist no regna dins la
llar, lluny de ser un refugi, esdevé un camp de batalla i frustració.

El pla de Déu per a la família al Gènesi
“No és bo que l’home estigui sol. Li faré una ajuda convenient...” Gèn. 2:18
✓

Va ser Déu qui va crear a Eva, com a esposa per Adam. Així que la idea
de formar la llar ve de Déu mateix.

✓

Es descriu l’esposa com a “ajuda convenient.” Tant l’esposa com el marit es
complementen mútuament. Units són millor que separats.

”Per això l’home deixarà el pare i la mare i s’unirà a la seva muller i seran una
sola carn. I tots dos, l’home i la dona, anaven despullats i no se n’avergonyien.”
Gèn. 2: 24-25
✓

Cal independitzar-se dels pares, per formar la pròpia llar. Només així poden
aprendre a dependre l'un de l'altre.

✓

“Una sola carn” implica viure en unió, no en competència, com a millors
amics compartint els pensaments íntims.

✓

El sexe dins del matrimoni no és causa de vergonya, més aviat és un regal de
Déu a la parella per al seu bé. Els fills que vindran són benedicció de Déu.

										
LA TEVA RESPONSABILITAT DINS LA LLAR

La Bíblia parla de la submissió de
l'esposa al seu marit. Creu que
això li dóna dret a l'home a ser
masclista? Per què?

PER REFLEXIONAR
Hi ha moltes coses que poden
amenaçar la unitat de la teva llar.
Apunta algunes:
________________________

________________________
________________________

PER FER
Una de les amenaces
a la unitat familiar és el poc
temps que dediquem per estar
amb els membres de la nostra
família. Tot i que els estimem,
de vegades ells no perceben el
nostre amor.
Què faràs aquesta setmana per
mostrar de manera concreta el
teu amor cap al teu espòs, esposa, fills, pares o germans?
________________________

1. Quins manaments dóna Déu als marits als següents passatges?
Efesis 5: 25 __________________________________________________________
Colossencs 3:19 _____________________________________________________
1 Pere 3:7 ___________________________________________________________
Marit, consideres que estàs complint amb això? Si no, en quines àrees has de
canviar? Quin tipus d’amor tenia Crist amb la seva església? Aquest amor és el
model a seguir en la teva relació amb la teva esposa.

________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
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PER ESTUDIAR
L'amor és primordial a la llar
cristiana. A 1 Corintis 13:4-7,
Pau descriu l'amor veritable.
Escriu en un full les característiques de l'amor segons aquest
passatge, o subratlla a la teva
Bíblia les paraules que més et
criden l'atenció.

2. Quins manaments dóna Déu a les esposes?
Efesis 5:33 __________________________________________________
1 Pere 3: 1-2 ________________________________________________
3. Què demana Déu als pares i a les mares a Efesis 6:4?
(El que no han de fer) _________________________________________
Per exemple, què fan els pares que frustra o fa empipar als seus fills?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(El que sí han de fer) __________________________________________
____________________________________________________________
4. Segons Deuteronomi 6: 6-7, en quines situacions i llocs s’ha d’instruir
als fills? _____________________________________________________
____________________________________________________________
Compartiu en família el que apreneu al vostre temps devocional.
Llegeix la Bíblia i oreu plegats per les vostres necessitats particulars.

PER CRÉIXER
Llegeix Filipencs 1-4;
Salm 37, 51 i 139
(un capítol per dia).
Memoritza Filipencs 2:3-4
“No feu res per rivalitat ni
per presumpció. Més aviat
sigueu humils i considereu
els altres superiors a vosaltres mateixos. Que ningú
no miri solament pels propis
interessos, sinó que cadascú
també miri pels dels altres.”
BEC

5. Què mana Déu als fills a Efesis 6: 1-2? ___________________________
____________________________________________________________
6.

Hi ha algunes regles que promouen l'harmonia a la llar. S'apliquen a
l'espòs, l'esposa i als fills. Quines són?
Efesis 5: 21 _________________________________________________
____________________________________________________________
Filipencs 2: 3-4 ______________________________________________
____________________________________________________________

SITUACIONS ESPECIALS

Si la teva família no és cristiana.

Si vius en unió lliure.

1. Estima’ls. És important no menysprear els
teus familiars inconversos. Ells pequen perquè
encara no coneixen a Crist. Tu també vivies així.
Recorda que Crist va morir per nosaltres quan
encara érem pecadors. (Rom.5: 8). Demostra el
teu amor per ells amb fets concrets.

Encara que és comú a la nostra comunitat trobar parelles vivint en unió lliure, la Bíblia a això
l’anomena “fornicació”. Esteu casats legalment,
tu i la teva parella? Si és que no, heu d'arreglar
la vostra situació com més aviat millor. Busca el
consell del teu pastor.

2. Guanya’ls per Crist a través del teu bon testimoni. 1 Pere 3:1-2 exhorta les dones a guanyar
als seus marits inconversos per mitjà d'una
conducta respectuosa i pura.
Encara que aquestes paraules es dirigeixen a les
dones, es poden aplicar a qualsevol cristià que
tingui familiars inconversos. El testimoni que
dónes és vital per a la conversió de la teva família. En lloc de criticar i pressionar-los, demostra
la teva fe amb els teus actes (Mateu 5:16).
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Si ets solter.
El repte pel solter és mantenir les seves normes
en alt, evitant qualsevol relació sexual fora del
matrimoni. Mantenir-se pur per a la teva futura
esposa o marit. Déu vol el millor per a tu. Si no
t'has mantingut pur, confessa el teu pecat a Déu
i demani-li que t'ajudi a viure en santedat. Potser
la teva situació requereix que busquis conselleria
d'un cristià madur o del teu pastor.

Pas 13

Seguir a Jesús
Escriu FALS (F) o VERTADER (V)
___ El cristià influeix molt en el seu propi creixement espiritual.
___ La comunió amb el cos de Crist no és important.
___ És possible gaudir d’una comunió contínua amb Déu.

FELICITATS
Et felicitem per haver arribat al final de l'estudi de NOVA VIDA EN CRIST. T’animem a seguir el teu estudi amb
els volums 2 i 3. En veure el dibuix de dalt, considera les següents preguntes:
Vols arribar a la meta de ser un deixeble de Crist? 					
Sí ❏ No ❏
T’ha ajudat a créixer aquest primer volum de "NOVA VIDA EN CRIST"? 			
Sí ❏ No ❏
Creus que en completar aquest estudi, ja has arribat a la meta de creixement espiritual? Sí ❏ No ❏
Ser un deixeble de Jesús no consisteix només en acabar un curs de discipulat com aquest llibre. Més aviat, el
discipulat és una cursa de llarga distància, no només de cent metres. És de tots els dies, o sigui, un nou estil
de vida, amb noves regles que les de la vida vella.
HÀBITS BÀSICS PER ORDENAR
LA TEVA NOVA VIDA
A les lliçons anteriors, has
donat passos significatius
per establir fermament el teu
caminar amb Crist.

______________

Identifica els hàbits bàsics de la
vida cristiana que corresponen
a els següents dibuixos.

______________

______________

______________

Aquests hàbits són absolutament necessaris pel teu
creixement. No deixis mai de practicar-los.
És important ordenar la teva vida, dedicar temps al que és
realment important, per sobre del que és menys important. A això se’n diu establir prioritats. Els hàbits bàsics
representats a aquests dibuixos han de ser prioritats a la
teva vida diària, o sigui, activitats que prenen preferència
sobre les altres.

_______________

_______________

Jesús va parlar de tres coses que han de caracteritzar la
vida del cristià. Consagració a:
✓ Jesucrist
✓ Als altres cristians
✓ L'obra de Crist al món.

1. Quin tipus de relació vol tenir Jesús amb tu?
Joan 17:3 __________________________________ Joan 17:13 ___________________________________
2. Joan 17:11 descriu la relació que Jesús vol que els cristians tinguin entre si. Jesús va demanar al Pare
guardar o protegir els creients perquè _______________________________, com Crist i el Pare.
3. Joan 17:23 ... a fi que es realitzin vers la _________________, perquè el món _____________ que tu m'has
enviat i que els has estimat com m'has estimat tu a mi. Per tant, l'amor i la unitat entre cristians és un fort
testimoniatge al món de l'amor de Déu. Fa autèntic el nostre missatge. Vegeu també Joan 13:34-35
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UN AUTOEXAMEN
Estàs utilitzant el pla pel
temps devocional presentat a
la lliçó 8?
Sí ❏ No ❏
Diàriament, a quina hora
estaràs tot sol amb Crist?
________________________
Segueix llegint la teva Bíblia
utilitzant el pla de la lliçó 8.
Com desenvoluparàs la teva
relació amb altres cristians?
________________________
________________________
________________________

Com demostraràs davant el
món que Crist habita en tu?

CAMINAR PER FE
4. Pau diu que ens guiem per la fe i no per la vista (2 Cor. 5:7).
Com es descriu la fe a Hebreus 11:1? _______________________________
_______________________________________________________________
5. Hebreus 11:6 diu que sense fe és impossible agradar a Déu. El que vol
apropar-se a Déu ha de creure dues coses, quines són?
a. _____________________________________________________________
b. _____________________________________________________________
6. Pensa per un moment en el significat de guiar-se per la fe i medita en el
que diu el quadre de sota sobre la fe.
La fe no és només una esperança cega sinó més aviat la certesa que
Déu és fidel i que complirà tot el que ha dit. Tenir fe en Déu implica
deixar de confiar en els nostres propis recursos per descansar en els
de Déu.
Caminar per fe és posar en pràctica diàriament el que el Senyor t’està ensenyant. Per això és tan important mantenir i guardar la comunió íntima amb ell.

________________________
________________________
________________________

7. Com descriu Jesús la seva relació amb “els seus” a Joan 15: 4-5?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

PER PROFUNDITZAR

Es compara la nostra relació amb Crist amb una planta de raïm (la vinya),
Crist és la planta i nosaltres les branques (pàmpols).

Hi ha dos tipus de fruits.
Joan 15:16 Quins són
aquests fruits, segons
Gàlates 5:22-23 i Mateu 28:
18-20?

8. Per què és vital mantenir aquesta relació amb Crist? __________________

________________________

_______________________________________________________________

________________________

_______________________________________________________________

________________________

_______________________________________________________________
9. Què creus que va voler dir Jesús amb la frase “resteu en mi”? v. 4

10. Segons Joan 15:10, com pots romandre en el seu amor? ______________
_______________________________________________________________
UN COMPROMÍS
PER CRÉIXER
Llegeix 1 Tessalonicencs
1-5 i 2 Tessalonicencs 1-3
(un capítol per dia)
Memoritza Proverbis 3: 5-6
“Confia en el Senyor de
tot cor i no et recolzis en
el teu enteniment. En tot
el que emprenguis, ten-lo
present i ell adreçarà els
teus camins.” BEC

11. Què es requereix per ser un deixeble de Crist? Lluc 9:23
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
12. Estàs disposat a negar els teus propis desitjos i seguir la voluntat de Déu
amb goig a la teva vida diària?
Sí ❏ No ❏
Segueix endavant amb els hàbits que has après i vetlla gelosament per la
teva relació íntima amb Déu. Posa en pràctica el que el Senyor et mostra
cada dia.
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Filipencs 2:3-4
Pas 12
“Entre els quals també tots nosaltres abans
ens comptàvem, vivint en les passions de
la nostra carn, satisfent els desigs i les
inclinacions carnals, i érem per naturalesa
mereixedors del càstig, igual que els altres.
Però Déu, que és ric en misericòrdia, de tant
com ens va estimar en el seu amor” BEC

Josuè 1:8
Pas 8
“Que aquest llibre de la llei no s’aparti dels
teus llavis; medita-la nit i dia, per poder
actuar d’acord amb tot allò que hi és escrit,
perquè així reeixiràs en allò que emprenguis, i
tot t’anirà bé.” BEC

1 Corintis 12:13
Pas 5
“Perquè, també tots nosaltres, tant si som
jueus com si som grecs, igual esclaus que
lliures, hem estat batejats amb un sol Esperit,
per a formar un sol cos, i tots hem begut d'un
sol Esperit.” BEC

Joan 10:27-28
Pas 2
“Les meves ovelles reconeixen la meva veu; jo
les conec i em segueixen. Jo els dono la vida
eterna i mai no es perdran, ni ningú no les
arrabassarà de la meva mà.” BEC

Proverbis 3:5-6
Pas 13
“Confia en el Senyor de tot cor i no et recolzis
en el teu enteniment. En tot el que emprenguis,
ten-lo present i ell adreçarà els teus camins.”
BEC

Hebreus 10:24-25
Pas 9
“I procurem d'estimular-nos mútuament a
l'amor i a les bones obres, no deixant d'assistir
a les vostres reunions, com alguns han pres per
costum, sinó animeu-vos, majorment ara que
veieu que el dia s'acosta.” BEC

2 Timoteu 3:16-17
Pas 6
“Tota l'Escriptura es 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.” BEC

1 Joan 1:9
Pas 3
“Si reconeixem els nostres pecats, és prou fidel i
equitatiu per a perdonar-nos els pecats i deixarnos nets de qualsevol iniquitat.” BEC

Efesis 2:8-9
Pas 1
“Perquè és per gràcia que heu estat salvats,
mitjançant la fe, i això no ve de vosaltres
mateixos: és un do de Déu. No és fruit d'unes
obres, per tal que ningú no pugui presumirne.” BEC

Gàlates 2:20
Pas 4
“Per tant, ja no visc jo, sinó que és el Crist
que viu en mi, i la vida humana actual la visc
en la fe del Fill de Déu, que m'ha estimat i
s'ha donat ell mateix per mi.” BEC

Filipencs 4:6-7
Pas 7
“No us inquieteu per res, ans en qualsevol
ocasió acudiu a l'oració i a la súplica,
presentant a Déu les vostres peticions amb
accions de gràcies. I la pau de Déu, que
supera tot enteniment, guardarà els vostres
cors i els vostres pensaments en Crist Jesús.”
BEC

Mateu 28:19
Pas 11
“Aneu i feu deixebles a tots els pobles;
bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de
l'Esperit Sant.” BEC

Apèndix 1

Retalla per les línies puntejades. Memoritza aquests versets.

			

Adaptat de Victoria Sobre La Oscuridad, de Neil T. Anderson

Sóc una nova creació. 2 Corintis 5:17
Sóc un fill de Déu. Joan 1:12; Romans 8:14-15; Gàlates 3:26; 4:6
He estat redimit i perdonat de tots els meus pecats. Colossencs 1:14
Sóc lliure per sempre de tota condemnació. Romans 8:1
He sigut lliurat del poder del pecat. Romans 6:1-6
Tinc el dret d’entrar sense vergonya davant el tro de Déu per trobar misericòrdia en temps
de necessitat. Hebreus 4:16
Sóc just en Crist, completament perdonat. Romans 5:1
Sóc servent de la justícia. Romans 6:18
Sóc un sant. Efesis 1:1; 1 Corintis 1:2; Filipencs 1:1
Sóc la sal de la terra. Mateu 5:13
Sóc la llum del món, portador de la veritat. Mateu 5:14
Sóc amic de Crist. Joan 15:15
Sóc escollit per Crist per portar el Seu fruit. Joan 15:16
Sóc servent o esclau de Déu. Romans 6:22; Efesis 3:1; 4:1
Sóc santuari, llar de l’Esperit Sant. 1 Corintis 3:16; 6:19
He estat comprat a un preu i per tant pertanyo a Déu. No sóc el meu propi amo. Visc per a
Crist. 1 Corintis 6:19-20; 2 Corintis 5:14-15
Sóc membre del cos de Crist. 1 Corintis 12:27; Efesis 5:30
Estic reconciliat amb Déu i sóc ministre de reconciliació. 2 Corintis 5:18-19
He estat crucificat amb Crist i ja no visc jo, sinó que Crist que viu en mi. Gàlates 2:20
Vaig ser escollit en Crist abans de la fundació del món per ser sant i sense defecte davant
d’Ell. Efesis 1:4
Sóc hereu de Déu, ja que sóc el seu fill. Gàlates 4:6-7
Sóc obra de Déu, nascut de nou en Crist per fer la seva obra. Efesis 2:10
Sóc sant i just. Efesis 4:24
Sóc ciutadà del cel. Filipencs 3:20; Efesis 2:6
Sóc pelegrí en aquest món en el qual visc temporalment. 1 Pere 2:11
Sóc fill de la llum, no de les tenebres. 1 Tessalonicencs 5:5
He sigut rescatat del domini de Satanás i traslladat al regne de Crist. Colossencs 1:13
Sóc enemic del diable. 1 Pere 5:8
Sóc nascut de Déu, i el diable no té autoritat per tocar-me. 1 Joan 5:18
Crist mateix viu en mi. Colossencs 1:27
Sóc escollit de Déu, sant i estimat. Colossencs 3:12; 1 Tessalonicencs 1:4
He rebut molt grans i precioses promeses de Déu. 2 Pere 1:4
Quan Crist torni, seré com ell. 1 Joan 3:1-2
Per la gràcia de Déu, sóc el que sóc.

QUI SÓC EN CRIST?

f)

No hem de seguir recriminant-nos pels nostres pecats que ja
vam confessar. Si Déu ens ha perdonat, hem d’estar segurs
del seu perdó, i donar-li les gràcies per haver-ho fet.

e) Fer-ho amb humilitat (demanar perdó a aquelles persones que
es van veure afectades pel meu pecat).

d) Fer-ho aviat. Tant aviat com m’adoni de que he pecat, he de
confessar-ho. Del contrari, estic exposat a caure en més pecat.

c) Ser específic (dir-li a Déu en què va consistir concretament el
meu pecat).

b) Estar penedit (desitjar no tornar a cometre el mateix pecat)

a) Ser sincer.

Confessar no és només dir “he pecat”.
La veritable confessió requereix varies coses:

1 Joan 1:8-9

Si diem que no tenim cap pecat,
ens enganyem nosaltres mateixos,
i la veritat no està en nosaltres.
Si reconeixem els nostres pecats,
és prou fidel i equitatiu per a perdonar-nos els
pecats i deixar-nos nets de qualsevol iniquitat.

COM HA DE SER LA CONFESSIÓ?

Apèndix 2

Retalla per les línies puntejades. Doblega pel centre i enganxa-ho amb pegament a la teva Bíblia.

14. Per què he de sentir-me maleït o que sóc víctima de la mala sort quan la
Bíblia diu que Crist em va redimir de la maledicció de la llei perquè pugui
rebre el Seu Esperit (Gàlates 3:13-14)?

2. Per què he de patir necessitat quan sé que Déu suplirà totes les meves necessitats segons la seva esplendidesa, gloriosament en Crist Jesús (Filipencs 4:19)?

10. Per què he d'estar preocupat i ansiós quan puc descarregar tota la meva
ansietat damunt de Crist perquè ell té cura de mi (1 Pere 5:7)?

9. Per què he d'estar deprimit quan puc recordar l'amor, la bondat i la fidelitat de
Déu i puc tenir esperança (Lamentacions 3:21-23)?

8. Per què m’ha de mancar saviesa quan Crist és la meva saviesa de Déu i Déu em
dóna seny abundantment quan li demano (1 Corintis 01:30; Santiago.1: 5)?

7. Per què he d'acceptar la derrota quan la Bíblia diu que Déu sempre em guiarà
en la victòria (2 Corintis 2:14)?

6. Per què he de permetre que Satanás tingui la supremacia en la meva vida quan
el que està en mi és més poderós que el que està en el món (1 Joan 4:4)?

5. Per què he de ser feble quan la Bíblia diu que el Senyor és la fortalesa de la
meva vida i que jo m'esforçaré i actuaré perquè conec a Déu (Salm 27:1;
Daniel 11:32)?

impartit la mesura de fe necessària (Romans 12:3)?

4. Per què m'ha de faltar fe per complir la meva crida, sabent que Déu m’ha

3. Per què he de tenir por quan la Bíblia diu que Déu no ens ha pas donat un
esperit de covardia, sinó de valentia, d'amor i de seny (2 Timoteu 1:7)?

13. Per què he de sentir-me sol quan Jesús va dir que està sempre amb mi i que
mai em deixarà ni m'abandonarà (Mateu 28:20; Hebreus 13:5)?

1. Per què he de dir que no puc quan la Bíblia diu que tot ho puc en aquell qui em
dóna forces (referint-se a Crist) (Filipencs 4:13)?

Extret de Victoria Sobre La Oscuridad, de Neil T. Anderson p.96-99

20. Per què he de permetre que les pressions de la vida em molestin quan puc
tenir valor al saber que Jesús ha vençut el món i les seves tribulacions (Joan
16:33)?

19. Per què he de sentir-me fracassat quan sóc plenament victoriós en totes les
proves per mitjà de Crist (Romans 8:37)?

18. Per què he d'estar confós quan Déu és l'autor de la pau i Ell em dóna coneixement per mitjà del seu Esperit que habita dins meu (1 Corintis 14:33;
2:12)?

17. Per què he de tenir un complex de persecució sabent que ningú pot estar
en contra de mi quan Déu està al meu favor (Romans 8:31)?

16. Per què he de sentir que no tinc valor quan Crist, qui desconeixia per
complet el pecat, va carregar el pecat per nosaltres, per tal que nosaltres
obtinguéssim la rehabilitació de Déu per mitjà de Ell (2 Corintis 5:21)?

15. Per què he d'estar descontent, quan, així com Pau, puc aprendre a estar
content en qualsevol circumstància (Filipencs 4:11)?

11. Per què he d'estar lligat sabent que hi ha llibertat on hi ha l’Esperit del
Senyor (Gàlates 5:1)?
12. Per què m'he de sentir condemnat quan la Bíblia diu que no estic condemnat perquè estic en Crist (Romans 8:1)?

10. Per què he d'estar preocupat i ansiós quan puc descarregar tota la meva
ansietat damunt de Crist perquè ell té cura de mi (1 Pere 5:7)?

Algú va dir que l’èxit ve amb el "sí puc", i el fracàs amb el "no puc". Creure que
sí es pot tenir èxit en el creixement i la maduresa cristiana no requereix més esforç
que creure que no es pot tenir èxit. Així que, per què no creure que sí que es pot
caminar per fe en l’Esperit, que sí que es poden resistir les temptacions del món, de
la carn i del diable, i que sí que es pot assolir la maduresa com a cristià? La següent
llista, agafada de la Paraula de Déu, et traurà del fang dels "no puc" perquè seguis
dalt del cel, amb Crist Jesús:

ELS VINT “SÍ PUC”
Retalla per les línies puntejades. Doblega pel centre i enganxa-ho amb pegament a la teva Bíblia.

Apèndix 3

Ora sobre el passatge estudiat, comentant-lo amb Déu.
Confessa el teu pecat
Dóna-li lloança i adoració a Déu pel que Ell és.
Prega a Déu amb la teva llista de peticions.
Dóna gràcies a Déu pel que ell ha fet.

Nota: Quan acabis de llegir un llibre, abans de començar un altre, llegeix alguns
Salms i un capítol de Proverbis.

Joan
		Efesis
Fets dels Apòstols		Filipencs
1 Joan
		Jaume
Romans
		1 i 2 Tessalonicencs

Hi ha cap promesa per fer-la teva?

Hi ha cap pecat per evitar?

Hi ha cap exemple a seguir?

Hi ha cap manament per obeir?

També tingues en compte les següents preguntes, ja que t'ajudaran a
treure més profit del passatge:

•

Comença a llegir el Nou Testament, llegeix un capítol per dia fins que acabis el
llibre. Llegeix primer els següents llibres:

Quines són les paraules clau? Què signifiquen?

•

Què significa a la meva vida? Què vol Déu que jo faci avui?

Quina és l’idea principal?

•

•

Què m’ha impressionat més del passatge?

•

Aquestes són algunes preguntes que et poden ajudar a analitzar el passatge.

Passatge: ________________________________

COM ESTUDIAR LA BÍBLIA

• Per tant, apropem-nos amb confiança al tron de la gràcia per rebre misericòrdia i poder trobar la gràcia que en el moment oportú ens ajudi. Hebreus
4:16

• Obre’m els ulls perquè contempli les meravelles de la teva llei. Salm 119:18

• Crea en mi, oh Déu, un cor ben pur, i renova dintre meu un esperit ben
ferm. Salm 51:10

• Examina’m, oh Déu, per conèixer el meu cor, posa’m a prova per conèixer
els meus afanys, mira si vaig per mal camí i guia’m pel camí eternal! Salm
139:23-24

• Senyor, ben d’hora sentiràs la meva súplica, de bon matí em presento a tu,
i espero. Salm 5:3

PREPARA EL TEU COR

PLA DE LECTURES BÍBLIQUES

Del passatge que has llegit, escull un verset en el qual puguis meditar i
memoritza’l. Escriu-lo en una llibreta o en un paperet per portar-ho a sobre
durant el dia.

Medita i memoritza

Què faràs avui per posar-ho en pràctica a la teva vida?

Aplica el que has après

Canta un himne o una cançó. La música aixecarà el teu esperit i t'ajudarà a
lloar a Déu.

Canta al Senyor:

•
•
•
•
•

Ora al Senyor:

Estudia la Bíblia, prenent nota:
Utilitza el pla del quadre "Com estudiar la Bíblia?

• Auto-examina’t i confessa el teu pecat
• Demana enteniment

Prepara el teu cor.

UN PLA SENZILL PEL TEU TEMPS DEVOCIONAL

Retalla per les línies puntejades. Doblega pel centre i enganxa-ho amb pegament a la teva Bíblia

Apèndix 4
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FETS DELS APÒSTOLS

1 TIMOTEU
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SALMS
GÀLATES
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2 CORINTIS

Capítol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 CORINTIS

Llibre

La llista de assota dóna un pla de lectures bíbliques per a un any, si llegeixes un capítol diari. En llegir el capítol, marca amb una "X" el capítol
en la llista. D’aquesta manera, portaràs un control del teu progrés en
les lectures.

UN PLA DE LECTURES BÍBLIQUES PER A UN ANY

Retalla per les línies puntejades. Doblega pel centre i enganxa-ho amb pegament a la teva Bíblia.

Apèndix 5

Com ha canviat la teva vida després d’acceptar a Crist? Sigues concret
donant detalls de dos o tres beneficis personals de ser cristià

“Després d’acceptar a Crist...”

Pots explicar on i amb qui vas acceptar a Crist. Descriu el que vas sentir,però
posa èmfasi en la Bíblia com l'autoritat.

Com vas rebre a Crist? Has d'incloure el que vas entendre en el moment de
rebre a Crist (el pla de salvació clar i breu), i què vas orar.

“Així és com vaig rebre a Crist...”

Com era la teva vida abans de conèixer a Crist? Sigues concret, donant
detalls, tant els aspectes bons com els dolents. Sigues honest i evita
"adornaments o exageracions" només per fer el teu testimoni més
dramàtic. Procura que sigui el més interessant possible.

“Abans de rebre a Crist, vivia i pensava així...”

Presenta el teu testimoni amb un vocabulari senzill. Evita paraules i frases
religioses.

Comparteix de manera casual. No prediquis. Pots incloure una mica d’humor.

Utilitza descripcions gràfiques per augmentar l'interès. Descriu alguns
detalls breument, perquè la persona que t'escolta pugui visualitzar. Alhora,
elimina detalls innecessaris.

Hi ha persones que no saben la data de la seva conversió a Crist. És comú
que hi hagi diverses possibilitats de quan t'hagis convertit. Si aquest és el
teu cas no et preocupis, l'important és que ara tens la convicció de que ets
cristià.

Practica sol o amb algú perquè flueixi de manera natural.

•

•

•

•

•

Suggeriments addicionals

3.

2.

1.

Una guia per preparar el teu testimoni personal

Una de les maneres més efectives d'evangelitzar és per mitjà del teu testimoni
personal. És important pensar en com presentar el teu testimoni d’una forma
breu i senzilla, però interessant i que demostri el canvi que ha experimentat en
Crist. Escriu el teu testimoni en paper, polint-lo fins que sigui convincent.

		
COM PREPARAR EL TEU TESTIMONI PERSONAL

Romans 3:23		Tots som pecadors.

L'home és pecador i està separat de Déu.

Joan 10:10 b		El pla de Déu per a la teva vida

Joan 3:16		L'amor de Déu

Déu t'estima, i té un pla per a la teva vida.

4.

3.

Romans 10:9		Per fe, convidar-lo a entrar a la teva vida

Joan 1:12		Rebre a Crist per ser fill de Déu.

Hem de rebre a Crist com el nostre Salvador.

1 Corintis 15:3-6		Crist ha ressuscitat.

Joan 14:6		Crist és l'únic camí.

Romans 5:8		Crist va morir per nosaltres.

Crist és l'única provisió per salvar-nos. Ell va morir al nostre lloc i
va ressuscitar.

Efesis 2:8-9		No podem salvar-nos a nosaltres mateixos.

Romans 6:23		La conseqüència del pecat és la mort espiritual
			o separació de Déu.

2.

1.

Hi ha moltes maneres de presentar l'evangeli. Podem utilitzar qualsevol d'elles,
però sempre hi ha un contingut bàsic que la persona ha d’entendre per ser
salva. El següent pla de salvació està basat en "Les Quatre Lleis Espirituals ".

EL PLA DE SALVACIÓ

Retalla per les línies puntejades. Doblega pel centre i enganxa-ho amb pegament a la teva Bíblia.

Apèndix 6
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Pastor o Mestre

“Per tant, ja no visc jo, sinó que és el Crist que viu en mi, i la
vida humana actual la visc en la fe del Fill de Déu, que m'ha
estimat i s'ha donat ell mateix per mi.”
Gàlates 2:20

Passos Bàsics de la Vida Cristiana

Nova Vida en Crist Volum 1

qui ha complert satisfactòriament totes les lliçons del curs

___________________________________________________________

Es presenta aquest certificat a
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