
La Voz de la
Esperanza

C O N È I X E R ’ L  É S  T O T  



Material original produït pel Ministeri Jove de la Divisió 
Sud-americana de l'Església Adventista del Setè Dia (2007)

Traducció

Elisenda i Ferrán Sabaté

Revisió

Jordi Batlle i Luis Bueno

Imatges

Shutterstock

Maquetació

Javier Pérez

Direcció de la Veu de l'Esperança

Samuel Gil

Contacte

comunicaciones@adventista.es

Setembre 2021

Església Adventista del Setè Dia a Espanya



 ÍNDEX
1- Déu existeix 4

2- La Bíblia ensenya 8

3- Com parlar amb Déu 12

4- Jesús tornarà 16

5- Quan tornarà Jesús? 20

6- El camí de la victòria 24

7- Com ser salvat 28

8- El secret del perdó 32

9- Com funciona el judici de Déu 36

10- Les regles de Déu 40

11- Quin és el dia de Déu? 44

12- Com entendre la mort 48

13- Quina és l'església de Déu? 52

14- Déu encara parla 56

15- El teu millor regal 60

16- Una societat amb Déu 64

17- Una vida millor 68

18- Entregar-ho tot 72



4

Suposem que col·loques deu monedes d'un cèntim, ordenades 
d'una a deu a la teva butxaca i les sacseges fortament.

DÉU EXISTEIX

e seguida, intenta agafar cadascuna en ordre, d'un a deu, 
sacsejant sempre la butxaca cada cop que agafis la següent. 

Matemàticament, la probabilitat d'obtenir primer la número u és 
d'una a deu; d’obtenir l'una i la dues en seqüència és d'una en 
cent; d’obtenir la una, dues i tres en seqüència és d'una en mil i 
així successivament. La probabilitat d’obtenir totes les monedes en seqüència seria 
d'una en deu mil milions. Amb aquest raonament, són necessàries les mateixes 
condicions per a creure que Déu no existeix, i que la vida a la terra va aparèixer per 
casualitat. 

La terra gira sobre el seu eix a 1.600 km/h a l'Equador; si girés a 160 km/h, els nostres 
dies i nits serien deu vegades més llargs i el sol probablement cremaria la nostra 
vegetació de dia mentre la llarga nit congelaria qualsevol brot que sobrevisqués.
  
El sol té una temperatura, a la seva superfície, de 12.200 °C, i la Terra està a suficient 
distància per a escalfar-la justament el punt suportable o necessari! Si el sol emetés 
només la meitat de la seva calor actual, ens congelaríem; i si donés més ens rostiria.

La inclinació de la terra amb un angle de 23 graus dona lloc a les nostres estacions; si 
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no estigués inclinada d'aquesta manera, els vapors de l'oceà 
es mourien de nord a sud, transformant el planeta en 
continents de gel. 

Imaginem que la lluna estigués 70.000 qm més lluny 
del que es troba avui. Les nostres marees podrien 
ser tan grans, que dues vegades al dia els 
continents quedarien coberts d'aigua; fins i tot les 
muntanyes més altes quedarien cobertes.

Si l’escorça terrestre fos tres metres més gruixuda, no 
hi hauria oxigen per a la vida. Si l'oceà fos només tres 
metres més profund, el monòxid de carboni i l'oxigen 
serien absorbits i la vida vegetal no podria existir.

AIXÒ NO PERMET DUBTAR: DÉU EXISTEIX! I, ENCARA MÉS, AQUEST MATEIX DÉU QUE TÉ 
CURA DE L'UNIVERS, ES PREOCUPA PER CADA PERSONA QUE VA CREAR. 

Dit d’una altre manera: ets especial per a Ell. Per això és tan important 
conèixer-lo, com es presenta, quines són les seves característiques i 
especialment tot allò que realitza per a fer la teva vida més feliç i victoriosa.



7. Algunes característiques de Déu:
    a. És esperit. Joan 4:24
    b. És etern. Isaïes 57:15
    c. No canvia. Jaume 1:17
    d. És perfecte. Mateu 5:48 

8. Algunes maneres en què ell es dona a conèixer: 
    a. Per la Natura. Salm 19:1
    b. Per la Bíblia. Apocalipsi 1:1
    c. Per Jesucrist. Joan 14:6

9. Aquest Déu és el nostre Pare:
    a. Està sempre interessat en els nostres problemes. Salm 46:1
    b. Ens suporta amb la seva misericòrdia. Jeremies 31:3
    c. Sempre intenta consolar-nos. 2 Corintis 1:3
    d. Ens dona allò que ens manca. Filipencs 4:19

1. Quants déus existeixen? Efesis 4:6

2. Quina és la naturalesa de Déu? Joan 4:24

ESTUDIANT LA BÍBLIA

3. Com es considera Déu amb relació a l'home? 1 Joan 3:1-2

4. Quines són les tres manifestacions de Déu? Mateu 28:19; 2 Corintis 13:14

5. Quin va ser el paper de Déu a la creació de l'Univers? Gènesi 1:1; Isaïes 45:18; Hebreus 1:10

6. S'interessa Déu pels nostres problemes? Salm 40:1-3
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e. És savi. 1 Corintis 1:24
f.  És sant. Èxode 15:11
g. És la veritat. Jeremies 10:10
h. És misericordiós. Salm 86:15



DESPRÉS DE CONÈIXER MILLOR A DÉU, ELL DESITJA QUE:

1. Respectis el seu nom. Èxode 20:7
2. Obeeixis la seva voluntat. Fets 5:29
3. El col·loquis en primer lloc. Mateu 6:33
4. L’estimis veritablement. Mateu 22:37

I ARA?

Jo Accepto
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Com et sents quan algú t'envia una carta o un e-mail? La primera 
sensació és que ets important i que algú s'interessa per tu. Encara 
millor quan aquest missatge porta consells, paraules d'afecte i 

bones notícies. És molt gratificant rebre un missatge així.

 LA BÍBLIA ENSENYA

abies que Déu va escriure un missatge especial per a tu? 

La Bíblia és la carta de Déu, que ens mostra l'interès que té en la teva victòria i la teva 
felicitat. Una carta tan gran i especial, que es va transformar en un llibre.

A cada línia, a cada verset, trobes una mica de l'amor de Déu. Algú que s'interessa en 
els teus estudis, treball, família, vida personal, sentiments, i també en les teves 
necessitats espirituals. Algú que està interessat en cada moment de la teva vida.

En aquest llibre trobes una emocionant història d'amor d'algú que ens va crear, que 
protegeix la nostra vida, ens va salvar i amb certesa tornarà per a buscar-nos. Hi trobes 
la història de com va començar tot i, a l'última part, com acabarà tot. A l'Antic 
Testament, hi trobes la història del poble de Déu. I al Nou se’t presenta la història de 
Jesús, que és Déu mateix. Pots  trobar els consells bíblics del llibre dels Proverbis i les 
paraules d'ànim al llibre dels Salms. És un llibre poderós i meravellós, i encara més, ha 
transformat vides de persones.
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AQUEST LLIBRE NO CONTÉ LA PARAULA DE DÉU; AQUEST LLIBRE ÉS LA PARAULA DE DÉU.

Déu ens parla a través d'ell, en totes les seves pàgines. No pots triar una part 
d'aquest llibre i dir: “Oh, Déu va parlar a través d'aquest text d'aquí, però no per 
mitjà d’aquest altre d’allà”. És bo entendre el que ensenya la Bíblia i rebre tot 
l'amor, tota l'orientació i tot el poder de Déu.



1. Com es comunicava Déu amb Adam a l'inici de la història del món? Gènesi 3:9

2. Què va interrompre aquesta forma directa de comunicació? Isaïes 59:2

ESTUDIANT LA BÍBLIA

3. Quin altre mitjà va utilitzar llavors Déu? Hebreus 1:1-2

4. Com es comunicava Déu amb els seus profetes? Nombres 12:6

5. Què li va dir Déu a Moisès, i què va fer aquest? Èxode 17:14; Èxode 24:4

6. Alguna part de la Bíblia no està inspirada per Déu? 2 Timoteu 3;16; 2 Pere 1:21
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7. Amb què podem comparar la Bíblia? Salm 119:105

8. Què fer per a entendre la Bíblia? 1 Timoteu 4:16; 1 Timoteu 4:14, 15; 1 Corintis 2:13; 
Joan 7:17

9. Quins beneficis podem obtenir a través de l'estudi de la Bíblia? 2 Timoteu 3:15, 16; 
Romans 15:4



10. Quant temps durarà la Bíblia? Isaïes 40:8

DESPRÉS DE CONÈIXER LA PARAULA DE DÉU, ELL DESITJA QUE:

 1. Llegeixis la Bíblia cada dia. Deuteronomi 17:19
 2. Estudiem les veritats que ens presenta. Joan 5:39
 3. Segueixis les seves orientacions amb alegria. Jeremies 15.16
 4. Practiquis el que ens ensenya. Apocalipsi 1:3

I ARA?

Jo Accepto
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Així com Déu no canvia, la seva revelació no pot ser altera-
da o substituïda. Continua sent l'orientació que no falla i 
durarà per sempre.
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T'agrada conversar amb els teus amics? Mantenir aquesta xerrada 
que s’allarga en el temps i parlar de coses, persones, llocs 
i sentiments? Durant aquesta estona sembla que el temps

passi més ràpid.

COM PARLAR AMB DÉU

una persona jove li agrada estar en grup i passar temps conversant. Durant la 
xerrada es produeix un intercanvi de sentiments, l'amistat s'enforteix, 

t'identifiques millor amb el teu grup i et sents valorat per ells, només perquè dediquen 
el seu temps a escoltar-te i parlar amb tu.

Imagina't com seria la relació amb els teus amics si mai us trobéssiu ni converséssiu. 
Podries ser amic d'algú només perquè us vau trobar un dia, us vau intercanviar 
algunes paraules i després mai més us vau tornar a trobar? Difícil, veritat?

Un dels grans secrets per convertir Jesús en un gran amic i estimar-lo, és fer el que fan 
els amics: dedicar temps a conversar; parlar del que se sent al cor, sense preocupar-se 
pel temps o lloc. És estar a prop d'ell sense sentir que el temps passa. Aquesta és la 
millor explicació per a l'oració.

El que no funciona és voler ser amic de Déu, o fins i tot dir que ets el seu fill, sense 
dedicar temps per a estar al seu costat. Si no hi ha diàleg, no hi ha amistat. És important 
que sàpigues que per part de Déu això no passa mai. 
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Ell sempre té l'agenda lliure per a parlar amb tu. Sempre s’interessa en la teva vida. Vol 
parlar de les teves coses, persones, llocs i sentiments.

DESITGES INCORPORAR L'HÀBIT DE L’ORACIÓ, PARLANT AMB DÉU I ARRIBANT A SER EL 
SEU AMIC PERSONAL? DONCS APROFITA PER A CONÈIXER EL QUE ENSENYA LA BÍBLIA 
SOBRE L'ORACIÓ. T'AJUDARÀ.



1. Què van demanar els seguidors de Jesús que els ensenyés? Lluc 11:1

2. Què passa en el moment de l'oració? Salm 62:8

ESTUDIANT LA BÍBLIA

3. A qui ha de ser feta l'oració? Mateu 6:6

4. En nom de qui has de pregar? Joan 14:13-14

5. Quin és el model d'oració que va ensenyar Jesús? Mateu 6:9-13
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7. Quina és la posició ideal per a l'oració? Lluc 22.41

6. Quines són les condicions perquè una oració sigui atesa?
     a. Fe - Hebreus 11:6; Marc 11:24
     b. Perdó - Mateu 6:14-15
     c. Sinceritat - Proverbis 28:9; Salm 66:18
     d. Fidelitat - 1 Joan 3:22

8. En quins moments és important pregar?
     a. En qualsevol moment o lloc. 1 Tessalonicencs 5:17
     b. A cada moment del dia. Salm 55:17
     c. Abans dels àpats. Joan 6:10-11
     d. Davant una temptació. Mateu 26:41
     e. Abans de prendre alguna decisió difícil. Lluc 6:12, 13



9. Quin és el poder d'una oració sincera? Jaume 5:16

10. Quin era el costum de Jesús? Mateu 14.23

11. Quina promesa fa Jesús a aquells que preguen amb fe? 
Mateu 7:7-11

DESPRÉS DE CONÈIXER EL PODER DE L'ORACIÓ AMB FE,
DÉU ESPERA QUE:

 1. Preguis diverses vegades al dia. Salm 55:17
 2. Parlis amb ell en particular. Mateu 6:6
 3. Demanis coses convenients. Jaume 4:3
 4. Demanis amb fe. Mateu 21.22

I ARA?

Jo Accepto
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La nostra vida està feta d'expectatives: expectatives bones o 
dolentes. Per exemple, una bona expectativa és poder trobar a la 
persona correcta per a viure la resta de la vida. Una expectativa 

dolenta pot ser: “no aconseguiràs aquest treball, ni ho intentis”.

JESÚS TORNARÀ

has adonat que hi ha persones a les que els hi agrada escampar expectatives 
positives? Sempre estan disposades, incentiven i animen. Però hi ha unes altres 

a les que desgraciadament els hi agrada escampar expectatives negatives. Tota 
l’estona estan dient que les coses no donaran resultat i que no tindràs èxit.

Jesús sabia i sap que l'ésser humà necessita una expectativa positiva per a continuar 
vivint animat i feliç. A l’hora del seu comiat d'aquesta terra, va dir als seus deixebles que 
havien caminat amb ell tres anys i mig, que tornaria una altra vegada. Des d’aquell 
moment, aquesta va ser la promesa més bonica de la Bíblia. Ell va dir: “Tornaré. 
Tornaré per a establir finalment el regne que us vaig prometre”.

Esperar a algú a qui un estima és molt bo. És una bona expectativa. Passes el temps 
pensant: “Ell arribarà”, “El bus ja està arribant”. És molt bo esperar i estar al costat de la 
persona a qui un estima. És molt trist estar separat d'algú en la distància. Fins i tot una 
trucada telefònica pot ajudar, però no és la solució. Una carta, fins i tot, pot estar 
perfumada, però en veritat el que un vol és tenir molt a prop a la persona a qui estima.

T’

�



17

Jesús va prometre tornar, aquesta és una expectativa que anima. Vols trobar-lo al seu 
retorn? És important mantenir aquesta expectativa ben ferma, perquè Ell és la 
persona que té més interès en tu en tot aquest univers. Ell va donar la seva vida al teu 
favor. Va morir en una creu perquè poguessis tenir vida; més encara, la vida eterna 
després del seu retorn.

AQUESTA ÉS L'EXPECTATIVA QUE JESÚS POSA AVUI  AL TEU COR MITJANÇANT LA SEVA 
PARAULA: “TORNARÉ, NO T’ENTRISTEIXIS. TORNARÉ PER A FER-TE MOLT FELIÇ”. PER 
AIXÒ ÉS IMPORTANT CONÈIXER EL QUE ENSENYA LA BÍBLIA SOBRE EL RETORN DE 
JESÚS.



1. Quina promesa especial va fer Jesús mentre va estar aquí a la terra? Joan 14:1-3

2. Amb quina actitud hem d'encarar aquesta promesa? Titus 2:13

ESTUDIANT LA BÍBLIA

3. Quina seguretat tenim que tornarà? Hebreus 9:27-28

5. Quantes persones podran veure la vinguda de Crist? Apocalipsi 1:7
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6. Quin és l'objectiu de la seva vinguda a aquesta terra? Mateu 16:27

7. Què succeirà amb els éssers bons quan Jesús torni? 1 Tessalonicencs 4:16-17; 
1 Corintis 15:52

8. Què succeirà amb els dolents? 2 Tessalonicencs 1:7-9; 2:8

4. Com serà el retorn de Jesús?
     a. Corpori - Fets 1:9-11; Lluc 24:39-41
     b. Vist per totes les persones - Apocalipsi 1:7; Mateu 24:30
     c. Acompanyat pels àngels - Mateu 25:31
     d. Amb poder i glòria - Lluc 21:27



9. Compara les dues realitats oposades:
    a. Dolents desesperats - Apocalipsi 6:15-17
    b. Bons animats - Isaïes 25:9

10. A on portarà Jesús els salvats? Apocalipsi 21:1-2

11. Com serà aquesta ciutat? Apocalipsi 21:12-14; 16:21

12. Què és el que no hi haurà en ella? Apocalipsi 21:4

DESPRÉS DE CONÈIXER COM TORNARÀ JESÚS A AQUESTA TERRA,
ELL DESITJA QUE:

 1. Desitgis la seva vinguda. 2 Timoteu 4:8
 2. Et preparis per a aquesta trobada. 1 Joan 3:2-3
 3. Expliquis això a altres persones. Mateu 24:14

I ARA?

Jo Accepto
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La lectura de la carta va fer tremolar a tots els de la casa. Era temps 
de guerra i el segell que hi havia al paper era el de l'exèrcit. Després 

de la lectura ja no hi havia cap dubte, era una convocatòria.

QUAN TORNARÀ JESÚS

l pare d’en Ferran, un militar de la reserva, hauria de presentar-se i viatjar al 
front de la batalla. Tothom va anar a acomiadar-lo a la base aèria. En Ferran, 

amb sis anys d'edat, va prendre fermament la mà del seu pare i va preguntar:

    - Pare, quan tornaràs?

    - No ho sé exactament – va respondre el pare amb tristesa.

   Però no va aguantar-se en veure les llàgrimes al rostre d’en Ferran i va dir:

   - Arribaré alguna tarda, al vol de les sis. L'únic vol que arriba a les sis.

   Des d'aquell dia, en Ferran jugava amb els seus amics fins a les sis en punt. Tornava 
a casa, es banyava i es canviava de roba. Un dia, un amic li va preguntar:

   - Per què sempre t’en vas a les cinc de la tarda?

   - Qualsevol d'aquestes tardes el meu pare tornarà en el vol de les sis 
   —va respondre—, per això em preparo. Vull que quan ell torni em trobi llest.
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SAPS QUAN TORNARÀ JESÚS? ESTÀS PREPARAT PER A AQUESTA TROBADA? QUAN ELL VA 
VENIR PER PRIMER COP VA FER TREMOLAR EL MÓN. ARA VE PER A TRANSFORMAR-LO 
DEFINITIVAMENT. VE PER A ENDUR-SE ELS SEUS FILLS AL CEL, PER A VIURE AMB ELL 
ETERNAMENT. EL CEL NO SERÀ EL MATEIX SENSE TU.

És interessant que el mateix Crist va donar detalls de quan tornaria, perquè a ningú 
l’agafés per sorpresa. Per això és important conèixer el que ens ensenya la Bíblia 
sobre el moment en que Jesús tornarà a aquesta terra.



1. Què van demanar els deixebles a Jesús? Mateu 24:3

2. Quan succeirà el retorn de Jesús? Mateu 24:36

ESTUDIANT LA BÍBLIA

3. Ens va deixar Jesús sense informació sobre l'època de la seva vinguda? 1 Tessalonicencs 5:1-4
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4. Com és anomenat el període pròxim al retorn de Jesús? 2 Timoteu 3:1

5. Quins senyals van ser anunciats per Jesús? Mateu 24:6-7

Una senyal de que el retorn de Jesús és a prop, és l'augment de les catàstrofes: de la violència 
urbana a les guerres, dels terratrèmols a les sequeres o inundacions, de la fam i misèria a les 
epidèmies que es multipliquen sense control. Tot això indica que el retorn de Jesús és a prop.

6. Quines seran les condicions econòmiques i socials abans del retorn de Jesús? Jaume 5:1-4

7. Quina serà la situació moral de les persones abans del retorn de Crist? 2 Timoteu 3:1-5

D'acord amb la Bíblia, les persones perdran els límits, pensaran només en el seu propi benefici i 
jugaran amb allò sagrat. Els resultats d'aquesta situació seran persones solitàries, famílies destros-
sades i una societat desequilibrada. Coneixes aquest marc?



8. Què succeirà amb la ciència poc abans que Jesús torni? 
Daniel 12:4

9. Quina és l'última gran senyal abans del retorn de Jesús? 
Mateu 24:14

DESPRÉS DE CONÈIXER EL TEMPS DEL RETORN DE CRIST, 
ELL DESITJA QUE:

 1. Estiguis amatent als senyals. Lluc 21:28-31
 2. Estiguis sempre preparat espiritualment. Mateu 24:42,44

I ARA?

Jo Accepto
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És difícil d’encendre la teva ràdio, televisor o ordinador, sintonitzar 
un programa de notícies i no escoltar temes com les guerres

o el terrorisme.

 CAMÍ CAP A LA VICTÒRIA

ona la impressió que quan acaba la guerra a un lloc, poc després comença a un 
altre. Hi ha persones que es succeeixen per mantenir al món amb por. Sembla 

que les persones i els líders del món no aprenen la lliçó, coneixent el que ja s’ha 
esdevingut, no et sembla?

Quan s’explica una guerra, alguns tracten de definir qui està del costat bo i qui del 
dolent. Si veus una pel·lícula de guerra, te n’adones d'aquests detalls. En els contes 
infantils sempre existeix el costat del bé i el costat del mal, i generalment venç el bé.

A la nostra ment hi ha l'assumpte del bé i el mal. Però no oblidem que no podem definir 
les coses només per la manera en què les veiem. Necessitem una ajuda externa per a 
reconèixer quin és el costat bo o dolent. La Bíblia pot ajudar-nos a entendre i definir 
això.

El mal té un pare, sempre involucrat a convèncer a les persones perquè acceptin les 
seves propostes. És per això que succeeixen les guerres i el terrorisme; gent que ha 
acceptat i ha passat a ser dominada pel mal. Moltes vegades semblen tenir bons 
objectius, però els resultats mostren qui està al darrere de tot.
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En altres circumstàncies no hi ha guerres, però hi ha enemistats, injustícies, misèria, 
vicis i moltes altres coses que fan patir a les persones. Per què succeeix això? Perquè 
el pare del mal es presenta disfressat, oferint les seves propostes com si fossin les 
millors, sense presentar els resultats finals. Utilitza alguna de les següents frases: 
“només una mica”; “només una”; i “ningú t’està veient”.

PER CONÈIXER QUI ÉS EL PARE DEL MAL, COM VA SORGIR I COM ES PRESENTA, 
NECESSITES CONÈIXER EL QUE ENSENYA LA BÍBLIA SOBRE L’ORIGEN DEL MAL I EL CAMÍ 
DE LA VICTÒRIA SOBRE ELL.



1. On i quan va sorgir el mal? Apocalipsi 12:7-9

La història del gran conflicte entre el bé i el mal va començar al cel.

2. Com va començar tot? Ezequiel 28:14-17

Llucifer, l’ésser més honorat del cel, va desitjar ser major que els altres. Va cometre el primer pecat, 
no va poder romandre al cel i va trobar el seu nou camp d'acció a la terra.

ESTUDIANT LA BÍBLIA

26

3. Després de crear a Adam i Eva, quina prova de fidelitat els va demanar Déu? Gènesi 2:15-17

Déu els va demanar que no mengessin del fruit de l'arbre del coneixement del bé i el mal. 
Al desobeir Déu van cometre el primer pecat.

4. Quin va ser el primer pecat? Gènesi 3:4-6

Creure a Satanàs, desconfiar de Déu i desobeir obertament la seva Llei.

5. Què és el pecat? 1 Joan 3:4

És no seguir el propòsit original de Déu per a la vida, i tallar la relació d'amor amb ell.

6. A qui se sotmet una persona quan ha pecat? 1 Joan 3:8

7. Quin és el resultat final del pecat? Romans 6:23

Estimar el pecat és estimar la pròpia destrucció, perquè la paga del pecat és la mort.



DESPRÉS D'ENTENDRE QUÈ ÉS EL PECAT, DÉU DESITJA QUE:

 1. Resisteixis a Satanàs, per la seva gràcia. Jaume 4:7
 2. No acceptis el pecat. Romans 6:12
 3. Vencis amb la seva ajuda. Romans 8:37

I ARA?

Jo Accepto
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Que sentiries si una nit estiguessis conduint de tornada a casa 
després d’estar una estona al centre comercial, i una colla de brètols 

t'obliguen a aturar el teu cotxe, sortir-hi i lliurar-lo juntament
amb tots els objectes valuosos?

COM SER SALVAT

ensa!, El teu cotxe, comprat amb tant sacrifici, les compres al maleter, els teus 
documents! Ara imagina que, en el moment en què ells estan nerviosos, 

cridant, amenaçant-te; passen per aquest mateix lloc tres vehicles de la policia.

Ells veuen tot el que està succeint, però només un vehicle s’atura. El policia que està 
dins, s’enfronta ell sol amb els malfactors, que desapareixen en qüestió de segons, 
sense emportar-se absolutament res. Quina seria la teva actitud cap a aquell policia?
Com et sentiries sabent que ha salvat el teu cotxe, les teves pertinences i especialment 
la teva vida?

Fa molt de temps, algú va enfrontar-se sol al poder del mal. Algú hauria d'enfrontar-se 
al mal i pagar el preu del pecat. Déu mateix va decidir fer-ho a través de Jesús. Va 
ensenyar això al seu poble a través de símbols. A l‘època de Moisès i del poble d'Israel 
era necessari matar un xai. Un xai simbolitzava a algú que moriria en el teu lloc. Una 
demostració de salvació. Però va arribar el dia en què Jesús va venir, va néixer com un 
infant indefens en un estable, en un pessebre on menjaven els animals. Va créixer, va 
arribar a ser un jove, i quan tenia trenta anys va rebre la tasca de començar el seu 
ministeri.
Podem imaginar a les persones seguint a Jesús i desitjant estar prop d'ell. Gent 
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desitjant escoltar la seva paraula, compartir les seves angúnies i rebre un bon consell. 
Fins al dia que va ser mort en una creu. Va assumir el teu lloc. Va enfrontar-se al mal i 
va vèncer per tu. Va conquerir la teva salvació i la teva llibertat. Va morir, va 
ressuscitar, va tornar al cel i avui està ajudant a cadascun dels seus fills, entenent 
exactament el seu patiment i les seves lluites.

 
PEL QUE VA SUCCEIR AMB JESÚS A LA CREU PER A ALLIBERAR-TE, O PEL QUE POT 
SUCCEIR AVUI AMB TANTA VIOLÈNCIA, ES POT ENTENDRE BÉ EL QUE ÉS LA 
SALVACIÓ. TANMATEIX, LA BÍBLIA TÉ MOLT MÉS PER A ENSENYAR-TE.



1. Quin és el resultat final del pecat? Romans 5:12

2. És capaç de resoldre una persona per si sola el problema del pecat? Jeremies 2:22

Per gran que sigui el seu esforç, no és suficient.

ESTUDIANT LA BÍBLIA
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3. Què va fer Déu per a salvar-nos? Joan 3:16; Ezequiel 18:32

4. Com va descriure Jesús la seva missió? Lluc 19:10

5. Va cometre Jesús algun pecat? Hebreus 4:15

6. Com va pagar Jesús el nostre deute? Isaïes 53:3-6

7. Amb la mort de Crist, tenim:
    a. 1 Joan 1:9 
    b. Joan 8:36 
    c. Efesis 2:13, 16 
    d. Joan 3:16 
    e. Mateu 25:34 

8. Què va succeir per a garantir la teva salvació? 1 Corintis 15:20-22

Perquè poguéssim viure eternament, va ser necessari que Crist tornés a viure. 
La resurrecció de Crist va garantir la teva salvació.



9. Quina és la part humana en la conquesta de la salvació? 
Apocalipsi 22:17

La salvació és gratuïta. Has de rebre-la i acceptar-la.

10. Quina invitació especial et fa Déu? Mateu 11:28-30

DESPRÉS DE CONÈIXER L'OFERTA DE SALVACIÓ A TRAVÉS
 DE CRIST, ELL DESITJA QUE:

 1. Creguis en ell. Fets 16:30-31
 2. L’acceptis com el teu únic Salvador. Fets 4:12
 3. Obris la porta del teu cor. Apocalipsi 3:20

I ARA?

Jo Accepto
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Què hi havia escrit al mapa? Era la pregunta que el líder del grup 
d’acampats feia per desena vegada.

EL SECRET DEL PERDÓ

omençava a fer-se fosc i no trobaven el camí. Per a arribar al campament sabien
que haurien de transitar per un camí estret, prop d'una carretera. El problema 

era que hi havia molts camins estrets a prop de la carretera. Ells havien perdut el mapa 
i no sabien quin camí seguir. El líder del grup els hi demanava que recordessin el que 
hi havia escrit, però era impossible. Ell insistia:  “No hi havia cap dibuix? Quin era el 
color de les lletres? Això els podia ajudar. Ni tan sols una paraula?” Totes aquestes 
preguntes no solucionaven el problema. Ells no podien recordar res. Era com si mai 
haguessin vist el mapa.

Això és exactament el que succeeix quan Déu perdona els nostres pecats. No se’n 
recorda. Podem insistir preguntant pels detalls, explicant el que va succeir, però ell no 
ho recorda. Pots dir: Senyor, no recordes el que vaig dir? I el que vaig fer? Va ser 
horrible! T’has oblidat del meu error? Vaig decebre a tothom. Te’n recordes de les 
meves mentides? Els meus abusos? Però Déu no se’n recorda de res d'això, després 
que ens perdona. És com si mai haguéssim pecat. Podria recordar-se’n, però ha decidit 
oblidar-ho.

En aquest cas, és com si diguéssim que Déu sofreix d'amnèsia. Mai seràs condemnat 
per pecats perdonats. I per què continuen sofrint les persones? Perquè elles mateixes 
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insisteixen a recordar els errors que van cometre. Continuen pensant que Déu no pot 
perdonar un pecat tan gran i lleig. Amb aquests pensaments al cap, decideixen 
continuar equivocant-se, i per això sempre se senten culpables, preferint romandre 
lluny de Déu.

 
LA BÍBLIA ENSENYA EL SECRET DEL PERDÓ, QUE DÉU DESITJA OFERIR-TE I QUE 
POT CANVIAR ELS TEUS HÀBITS I LA TEVA VIDA.



1. Quin és l'objectiu de la vinguda de Jesús a aquest món? 1 Timoteu 1:15

2. De quina manera va demostrar Déu el seu amor per les persones? Joan 3:16
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3. Com va ser possible la teva salvació? 1 Pere 2:24; Isaïes 53:4-6

4. Quin cost té la teva salvació? Romans 3:24

5. De quants pecats ets purificat per la sang de Jesús? 1 Joan 1:7

6. Què fa Déu amb els pecats que perdona? Isaïes 43:25; Miquees 7:19

7. Quina és la teva part?
    a. Reconèixer que ets pecador - Lluc 18:10-14
    b. Creure en Jesús - Fets 16:30-31
    c. Confessar el teu pecat - Salm 32:5

8. Quins pecats ens ajuda a vèncer el poder de Déu? Gàlates 5:19-21

    d. Penedir-te - Fets 3:19
    e. Obeir - Joan 14:15
    f. Ser batejat - Fets 2:38
 



9. Si caus en pecat una altra vegada, quina seguretat pots tenir? 
1 Joan 2:1

10. Quina és la promesa especial de Déu? Isaïes 1:18

No importa quin sigui el teu pecat o per quant temps hagis estat 
involucrat amb ell. Déu és poderós per a netejar la teva vida, i 
donant-te la victòria completa sobre cada flaquesa.

DESPRÉS D'OFERIR-TE EL PERDÓ, DÉU DESITJA QUE:

 1. Et penedeixis de debò. Fets 3:19
 2. Confessis tots els teus pecats. 1 Joan 1:9
 3. Experimentis una vida nova. Ezequiel 36:25-27

I ARA?
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Des de l'origen d'aquest món Déu va mostrar a les persones com 
funciona la salvació. Per això Déu va demanar que Adam i Eva 
escollissin un xai. Aquest xai va ser mort després del primer pecat.

COM FUNCIONA EL JUDICI DE DÉU

éu va aclarir a Adam: “Aquest xai soc jo; vosaltres m’esteu llevant la vida a través 
d'aquest símbol, fins que torni. Passarà algun temps fins que vingui, però 

mentrestant, aquest xai em simbolitza. La sang vessada en la seva mort simbolitza la 
meva sang, i sense això no existeix perdó pel pecat”.

La persona que cometia un pecat, havia d'acostar-se al xai, confessar els seus pecats i 
matar-lo. Això era molt fort i significatiu. Després, Déu va demanar que el seu poble, 
Israel, construís un santuari perquè Ell pogués habitar amb ells. Llavors, qui cometia 
algun pecat havia d'anar fins a la porta del santuari i matar aquell xai allí, davant d'un 
sacerdot. Era un símbol de la necessitat que cada persona tenia d'un substitut per a no 
morir.

A partir del moment en què Jesús va venir a aquesta terra i va vessar la seva sang en la 
creu, va substituir al xai. Va morir, va ressuscitar, va anar cap al cel i allà continua 
complint el ritual del perdó. Fa el paper de Xai i de Sacerdot.

Tu no estàs sol. Tens a algú que intercedeix per tu. Algú que per mitjà de la seva sang, 
de la seva vida, de la seva mort i la seva resurrecció, té tot el poder per a fer de tu una 
persona feliç.
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No estàs sol, tens a algú a qui recórrer. L'apòstol Joan diu així: “Fills meus, aquestes 
coses us escric perquè no pequeu; i si algú hagués pecat, advocat tenim envers el 
Pare, a Jesucrist el just” (1 Joan 2:1). Ell intercedeix avui per nosaltres. Tens a algú amb 
qui pots comptar.

 
EL JUDICI DE DÉU ES LA PROVA MÉS GRAN DEL SEU AMOR, DE LA SEVA JUSTÍCIA
I DEL SEU DESIG DE PERDONAR I AJUDAR SEMPRE. PER AIXÒ ÉS IMPORTANT 
CONÈIXER EL QUE ENSENYA LA BÍBLIA SOBRE EL JUDICI I EL PERDÓ DE DÉU.



1. Fins on arriba el judici de Déu? Eclesiastès 12:14

2. Quantes persones seran jutjades per Ell? 2 Corintis 5:10
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3. Qui serà el jutge en aquest judici? Joan 5:22

4. Qui és l'advocat? 1 Joan 2:1

Crist, qui és el jutge, és alhora el teu advocat, i procura sempre el teu perdó i salvació.

5. On queden registrades les nostres accions? Apocalipsi 20:12

El judici pren com a base el registre, o els llibres del cel.

6. Quan queda escrit el nom d'algú al Llibre de la Vida? Joan 5:24

8. Quina serà la norma que s'utilitzarà al judici? Jaume 2:12

La llei de Déu és la base del seu govern i una demostració de la seva voluntat.

7. Qui són els testimonis? Mateu 18:10; Apocalipsi 5:11



9. Si algú no va confessar o no va abandonar tots els seus pecats, 
què li succeirà? Èxode 32:33

10. Si algú va vèncer tots els pecats, què succeirà? Apocalipsi 3:5

11. Quina sentència serà donada a la fi del judici? Apocalipsi 22:11

12. Què farà Jesús immediatament? Apocalipsi 22:12

ENTENENT COM SERÀ EL JUDICI, DÉU DESITJA QUE:

 1. Creguis en Jesús i l’obeeixis. Joan 5:24
 2. Respectis a Déu i guardis els seus manaments. Eclesiastès 12:13

I ARA?
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Quan un nen petit es dirigeix amb el seu dit assenyalant cap a un 
endoll i el pare l'allunya ràpidament d'aquest lloc, està retirant-lo 

del mal. Quan una nena corre per a jugar a un carrer molt 
transitat i el seu pare diu: “no”, el que desitja  es protegir 

la vida de la seva filla.

LES REGLES DE DÉU

quests petits actes paternals protegeixen els fills per tal d’evitar quelcom 
dolent. Estan fonamentats en l'amor i en la preocupació. Sembla difícil 

d'entendre, però només pot disciplinar aquell que estima. Només qui te afecte i amor, 
i ho ha demostrat, pot disciplinar i orientar a qualsevol persona.

Déu té lleis que protegeixen als éssers humans. Per exemple ell diu: “No robin a ningú”. 
D'aquesta manera està protegint a la comunitat. Algunes de les seves lleis diuen: “No 
matin a ningú”, “No parlin malament de ningú”, “No siguin infidels vers la persona a la 
que estimen”, “No cobegin les pertinences alienes”. Aquestes lleis ens ajuden i 
protegeixen. Només Déu amb tot l'amor que té al cor pot donar aquestes lleis perquè 
siguin observades.

Déu va donar els Deu Manaments escrits a l'Antic Testament, que són vàlids fins avui. 
Els quatre primers parlen de l'amor a Déu, els sis últims expliquen les relacions 
humanes, l'amor al proïsme. La llei de Déu és un escut que protegeix els seus fills, que 
els facilita una bona relació, una bona amistat sempre creixent.

 La llei de Déu és eterna com ell mateix també és etern. La llei de Déu no canvia, 
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perquè si Ell hagués dit al principi que no hem de matar i avui canvies d'idea, 
t'imagines què podria succeir? Si Ell va dir que no hem de parlar malament dels altres, 
però avui fes una excepció, podem fer-nos una idea de la confusió que hi hauria. Si fos 
així, tindríem un Déu mutable, que hauria donat una llei també mutable, i això no 
solucionaria la nostra situació.

 
DÉU ENS VA DONAR UNA LLEI BASADA EN EL SEU AMOR I CARÀCTER. SÓN LES REGLES 
PERQUÈ PUGUIS SER FELIÇ.



1. Quina ha de ser la base de les nostres actituds? Jaume 2:12

2. Quin tipus de llei és aquesta? Jaume 2:10-11
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3. A quina llei es troben els manaments: “No mataràs”; “No adulteraràs”? Èxode 20:3-17

4. Com va ser escrita la Llei de Déu? Èxode 31:18

5. A qui trobarem mitjançant la Llei? Gàlates 3:24

6. Quina és la relació del pecat amb la Llei? 1 Joan 3:4

8. Quin és el consell de Jesús en relació a obeir la Llei? Mateu 19:17

7. Quina va ser l'actitud de Jesús davant la Llei? Joan 15:10



9. Qui serà justificat per Crist al judici? Romans 2:13

10. Va canviar Jesús algun manament de la Llei? Mateu 5:17-18

11. Algú pot canviar els Manaments? Eclesiastès 3:14

La llei no pot ser canviada, així com el caràcter de Déu tampoc canvia.

12. Qui dona la capacitat per a obeir els Manaments? 
Filipencs 4:13; Joan 15:5,10

13. Quina és la gran promesa de Déu? Hebreus 8:10

DESPRÉS D'ENTENDRE QUE LA LLEI DE DÉU S’HA DE CONTINUAR
COMPLINT, ELL DESITJA QUE:

 1. Demostris el teu amor mitjançant l'obediència. Joan 14:15
 2. Guardis els Manaments. Salm 119:44
 3. Respectis tots els Manaments. Jaume 2:10

I ARA?
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Quin és el teu ritme de vida? Corres molt? T'aixeques d'hora, vas tard 
a dormir, treballes, estudies? La vida és una carrera per a tothom, i 
tu no crec que siguis l'excepció. Una de les coses sobre les que es 
parla més actualment és de l'estrès. “Estic estressat!” “així 

t'estressaràs!” uns altres diuen: “és la vida”. “És la vida moderna”.

QUIN ÉS EL DIA DE DÉU?

éu ho sabia. I el pitjor és que l'estrès no es manifesta només en els nostres dies. 
Respectant les diferències, les persones d'altres èpoques també corrien molt. 

Per això, des de l'inici d'aquest món Déu va establir un dia de la setmana per al descans 
de l'home. El descans ajuda a renovar les forces. Per més que ho intentis, no podràs 
treballar set dies per setmana, tota la vida. Emmalaltiràs. Necessites tindre un temps 
per a descansar. A més, necessites temps per a observar les coses que Déu va fer; 
temps per a beneficiar-te a la naturalesa, sortir amb la família, mirar els ocells, els 
arbres; i, encara més, un temps per a dedicar la teva pròpia vida a Déu.

Va ser Déu qui va dir en un dels seus Manaments: “Recorda-te’n del dia de repòs per a 
descansar, per a guardar, per a adorar-me. Enfortirem la nostra amistat. Necessites 
reomplir les teves forces físiques, mentals i espirituals”.

El dissabte és el Dia de Déu, és un segell que ell mateix va col·locar a la Bíblia, però va 
ser fet pel teu benefici. És un regal del Cel. No t'oblidis d'aquesta festa espiritual, que 
va més enllà d'això, perquè és el moment de trobada amb el teu Salvador.

D

��



45

DÉU VA DEIXAR AQUEST DIA PERQUÈ EL POGUESSIS GAUDIR AMB MOLTA PAU I ALEGRIA. 
VAL LA PENA CONÈIXER EL QUE ENSENYA LA BÍBLIA SOBRE AQUEST DIA DE DÉU, SEPARAT 
PER A LA TEVA FELICITAT.



1. D'acord amb la llei de Déu, quin és el dia de repòs? Èxode 20:8-11

2. Qui va ser el més beneficiat amb la creació del dissabte? Marc 2:27

Déu va fer el dissabte per a que fos una benedicció en la vida de totes les persones. 
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3. Per qui i quan va ser creat el dissabte? Gènesi 2:1-3

4. El dissabte, de què és un senyal? Ezequiel 20:12,20

5. Quin dia respectava i guardava Jesús? Lluc 4:16

6. Quin dia guardava la verge Maria? Lluc 23:56

8. Quin dia volia Jesús que fos guardat després de la seva mort? Mateu 24:20

9. Quin dia serà guardat al cel? Isaïes 66:22-23.

Els salvats trobaran a Jesús tots els dies en el cel, però el dissabte continuarà sent la referència 
d'adoració.

7. Quin dia guardaven els apòstols de Crist? Fets 17:2



10. Què va fer Déu amb el dissabte? Gènesi 2:2-3

12. Quan comença el dissabte? Levític 23:32; Marc 1:32; 
Deuteronomi 16:6

El dissabte comença quan el sol es pon el divendres. La posta del sol 
és el senyal que un dia ha acabat i que un altre començarà.

13. Quines activitats no s’haurien de realitzar durant el dissabte?
Èxode 20:10

14. Què es pot fer durant el dissabte? Mateu 12:12

15. Quines promeses fa Déu a aquells que l’obeeixen? Isaïes 58:13, 
14; 56:2; Salm 37:25; Deuteronomi 11:13-15

11. Quin dia s’han de fer els preparatius per al dissabte?
Èxode 16:22-23

ARA JA SAPS QUIN ÉS EL DIA DE DÉU, PER AIXÒ ELL DESITJA QUE:

1. Vagis amb compte per a no deshonrar el dissabte. Isaïes 56:2
2. Santifiquis el dissabte, fent la voluntat de Déu. Isaïes 58:13-14
3. Obeeixis primer l'orientació de Déu i no la dels homes.
   Fets 5.29
4. Obeeixis fidelment les ordres de Déu. Jaume 4:17
5. Confiïs totalment en Jesús. Filipencs 4:13
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  És molt dur perdre a un ésser estimat, acompanyar un dol, el 
funeral d'una persona a qui estimaves molt. En realitat la mort no 

agrada a ningú. Separa a les persones.

COM ENTENDRE LA MORT

a mort no estava inclosa als plans de Déu. No va ser Ell qui la va crear. Va ser 
una conseqüència del pecat que el propi enemic de Déu va introduir per a 

mostrar com funcionarien les coses si ell estigués dirigint-ho tot. Però Déu, gràcies a la 
seva misericòrdia, té paraules de consol per a aquells que pateixen per un ser estimat.

Quan Pau va escriure la seva carta als Tessalonicencs, els va donar un consell preciós, 
avui també per a tu: “No vull que us entristiu pels qui dormen”. Ell compara la mort 
amb un somni. I a Déu no li preocupa que algú dormi aquest somni.

A la Bíblia també existeix una promesa per als qui dormen en Crist, a aquells que van 
lliurar la seva vida, el seu cor, tot el que tenien, a les mans del Senyor. Ells seran 
ressuscitats, és a dir, tornaran a viure un dia, cridats per Déu. 

Coneixent el que ensenya la Bíblia, no es pot acceptar la idea que després de la mort, 
una persona va a algun lloc i roman observant als seus éssers estimats aquí a la terra, 
interferint en el que succeeix, o sofrint en algun lloc. Déu seria molt injust si això 
passes.
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HO ENTENS? LA MORT ÉS NOMÉS UN MOMENT EN LA VIDA D'AQUELL QUE TÉ LA SEVA 
EXISTÈNCIA EN LES MANS DEL SENYOR. QUEDA'T AMB EL SENYOR, CAMINA AMB ELL I 
MANTINGUES AQUESTA ESPERANÇA PER SEMPRE.



1. Qui va crear a l'ésser humà i com ho va fer? Gènesi 1:27;  2:7

2. Com descriu la Bíblia el que succeeix al moment de la mort? Eclesiastès 12:7

És més fàcil entendre la mort quan analitzes l'origen de la vida. Déu va fer una figura de fang i va 
bufar al seu nas l'alè de vida i des de llavors va començar a viure. Davant d'això, és lògic concloure 
el següent:
Pols de la terra (figura de fang) + Alè de vida (buf de Déu) = Vida (ànima vivent).
A l’inrevés de la mort passa a l'invers:
Cos (pols de la terra) – Alè de vida (respiració, buf de Déu) = Mort

Durant la mort el cos torna a la terra i l'esperit torna a Déu. La Bíblia no diu que l'ànima torna a 
Déu, però sí l'esperit. L'ànima és el resultat de l'esperit de vida dins del cos. Quan es desfà aquesta 
unitat, l'ànima també deixa d'existir.
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3. Quina comparació va usar Jesús per a explicar la mort? Joan 11:11,13

Quan algú dorm, no té noció del temps ni del que passa al seu voltant. No és possible veure o 
raonar.

4. Quina és la relació dels morts amb el que succeeix al món dels vius? Eclesiastès 9:5,6; 
Salm 6:5; 115:17

5. Què passa amb l'ànima? Ezequiel 18:4

L'ànima és la persona com un tot. Quan algú mor, la seva ànima mor, és a dir, senzillament deixa 
d'existir. El cos torna a la terra i l'esperit torna a Déu, com al principi.

6. És aconsellable consultar als morts? Deuteronomi 18:10-12

La Bíblia condemna clarament aquest tipus d'actitud. Si no existeix vida després de la mort, tot és 
un engany. Des del jardí de l'Edèn Satanàs ja li va dir a Eva: “No morireu”. (Gènesi 3:4).



7. Quan passa una persona a tenir dret a la vida eterna novament? 
Joan 5:24

8. Quan donarà Jesús vida eterna als qui creuen en ell? 
1 Corintis 15:21-23 

9. Mentre Jesús està al Cel, on estan els morts? Daniel 12:2

JA SAPS EL QUE SUCCEEIX, SEGONS LA BÍBLIA, AMB UNA
 PERSONA QUAN MOR. PER AIXÒ, DÉU DESITJA QUE:

 1. Siguis consolat amb l'esperança de la resurrecció.
 1 Tessalonicencs 4:13-18
 2. Creguis en Jesús. Joan 11:25
 3. Perseveris fins a aconseguir la immortalitat que Déu donarà.
 Romans 2:7
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Petit, anular, cor, índex, polze. No vas aprendre així a l'escola els dits 
de les mans? Cada dit té un nom i una funció determinada. 

Així és el cos humà.

COM ÉS L'ESGLÉSIA DE DÉU?

ls òrgans i les minúscules cèl·lules, tots tenen la seva funció perquè hi hagi 
harmonia al cos. Si l'ungla del teu dit petit es trenca per accident i ha de ser 

arrencada, et farà mal, i no sols el dit, sinó tot el cos. Tot el cos patirà amb aquest 
membre que ha patit un accident.

Així és el nostre món; Déu va fer a les persones perquè es preocupin les unes per les 
altres, perquè es cuidin. És exactament aquí que entra l'Església. És el lloc on van les 
persones per a trobar-se amb Déu, i també van per a ajudar a aquells que ho 
necessitin. A l'Església no hi ha major o menor, perquè tots poden ser anivellats per les 
seves febleses.

Totes les persones necessiten a Déu i la companyia d'amics. Qualsevol individu 
necessita una mà amiga, una espatlla per a reclinar el cap; un parell d'oïdes per a 
escoltar la història, un alleujament, o un moment d'alegria. Quan mires a l'església, 
veus que Déu està present allí. Però també està present en qualsevol altre lloc. La gran 
diferència és que, a l'església també estan presents els altres i allí podem formar un cos 
formós que és el de Crist. Ell mateix diu: “Jo soc el cap d'aquest cos. Romandrem junts. 
Creixerem junts, ens ajudarem.”
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A l'església pots ajudar i també rebre ajuda. Això és molt bo! Però, on està aquesta 
església? Existeix un lloc que tingui les veritables característiques de l'església de Déu? 
Existeix una església que representi la voluntat de Déu cap als seus fills? Aquesta 
església existeix i està a la Bíblia.

PER AIXÒ, HAS DE CONÈIXER, NO EL QUE DIUEN LES PERSONES I ELS PASTORS SOBRE LES 
SEVES ESGLÉSIES, SINÓ EL QUE ENSENYA LA BÍBLIA SOBRE AQUEST ASSUMPTE. AQUESTA 
ÉS LA PARAULA DE DÉU, ÉS A DIR, LA PARAULA FINAL.



1. Qui va fundar l'església cristiana? Mateu 16:16-18

El nom Pere significa pedra (una pedra petita). L'església cristiana va ser fundada sobre la Roca, 
que és Jesucrist.

2. Qui és el fonament de l'església? Efesis 2:20

Els apòstols i els profetes són part del ferm fonament de l'església, emparats en Jesús.
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3. Com atén i dirigeix Déu la seva església? Efesis 4:11-12

Déu va atorgar dons, habilitats especials als seus fills. Cadascun, en la seva funció, ha de col·laborar 
amb l'església de Déu.

4. Quins van ser els tres temes principals del ministeri de Crist, que han de ser repetits per la 
seva església? Marc 2:1-5,11-13; Lluc 4:31,32,38-40; 42-44

En tot el seu ministeri Jesús ensenyava, predicava i curava.

5. Com s’ha de dirigir l'església? Fets 6:1-4

L'església cristiana primitiva va dividir les responsabilitats. Els apòstols van atendre la predicació de 
l'evangeli i els diaques van atendre les necessitats físiques i espirituals dels germans.

6. Quin és el millor model que ha de seguir l'església? Joan 13:15



7. Quin ha de ser el prototip de comportament de l'església de 
Déu? Apocalipsi 12:17

El prototip de comportament de la veritable església de Déu ha d'estar 
basat en l'obediència als Manaments de Déu i centrat en la Bíblia.

8. Quin do especial donarà Déu a la seva església? 
Apocalipsi 12:17; 19:10

El testimoni de Jesús és el do de profecia. L'església de Déu va rebre 
aquest do especial.

CONEIXENT ARA L'ESGLÉSIA DE DÉU, ELL ESPERA QUE:

 1. Formis part de l'església veritable. Fets 2:41
 2. Romanguis fidel i ferm en la veritat. 2 Pere 1:10-12
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T'agrada contemplar les flors? Un ram ben fet o un jardí ben cuidat 
normalment impressionen i criden l'atenció.

 DÉU ENCARA PARLA

s agradable veure flors acolorides o rebre un ram en una data especial, i molt 
millor quan és rebut sense cap motiu oficial, senzillament pel plaer de regalar. 

T’has parat a pensar per què agraden les flors? Un dels motius principals és que són 
diferents, boniques i variades.

Déu ens tracta com a flors, i cadascú té un color, un perfum, una manera de ser. Déu 
va donar a cada persona un do diferent, una manera d'ajudar als altres, un estil de fer 
créixer el seu poble i ser una benedicció per a la comunitat.

Un dels molts dons que Déu va donar és el de profecia. La Bíblia va ser escrita per mitjà 
d'aquest do. Homes inspirats van parlar en nom de Déu, portant missatges molt 
segurs per a guiar-nos en qualsevol moment, època o situació. Un profeta és algú que 
rep de Déu, d'una manera especial, un missatge especial i el comunica en nom de Déu.

Quan llegeixes la Bíblia, reps un missatge especial de Déu que ha de ser útil per a tu i 
per altres persones. El teu paper és entendre, acceptar i comunicar, explicar aquesta 
bona nova, la bona nova de salvació. Tens el paper de parlar en nom de Déu, gairebé 
com un profeta.
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Déu va escollir persones, a través de la història, per a parlar al món en el seu nom; Déu 
va usar homes com Joan, l'evangelista Mateu, Pau i altres persones singulars. Déu va 
tenir els seus missatgers a totes les èpoques.

PER A AQUESTS ÚLTIMS DIES TAMBÉ VA TRIAR A ALGUNES PERSONES ESPECIALS. VOLS 
SABER QUI SON? L'AUTORITAT PER A PRESENTAR-LES VE DE LA BÍBLIA. PER AIXÒ, 
APROFITA DE CONÈIXER EL QUE ENSENYA LA BÍBLIA SOBRE QUI HA DE PARLAR AVUI EN 
NOM DE DÉU.



1. Quines persones reben revelacions especials de Déu? Amós 3:7

2. Com es comunica Déu amb un profeta? Nombres 12:6
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3. Hem de creure en qualsevol persona que es presenti com a profeta? 1 Joan 4:1

4. Què hem de tenir en compte en els últims dies? Mateu 24:24

6. Va tenir l'església cristiana primitiva profetes? 1 Corintis 12:28

7. Pot una dona ser profeta? Joel 2:28

8. Donarà Déu el do de profecia en els últims dies? Fets 2:17

5. Com distingir al profeta veritable del fals?
 
    a) Per la manera en què veu a Jesús - 1 Joan 4:2
    b) Pels seus fruits - Mateu 7:15-23
    c) Pel compliment de les seves profecies - Deuteronomi 18:21-22
    d) Per les seves orientacions d'acord amb la Bíblia - Deuteronomi 13:1-3
    e) Per la seva obediència a la Llei - Isaïes 8:19-20



9. Tindrà la veritable església de Déu aquest do especial? 
Apocalipsi 12:17; 19:10

L'església especial de Déu destacarà la seva fidelitat a Déu per mitjà 
de l'obediència als manaments i tindrà especialment el testimoni de 
Jesús, que és la manifestació especial del do de profecia.
 
Déu va donar aquest do especial a una jove, el seu nom era Ellen 
Gould White. Un matí de desembre de 1844, ella estava fent oració 
amb algunes dones a Portland, Estat de Maine, als Estats Units, i va 
tenir una visió. Durant la seva vida, aquest fet va succeir al voltant de 
dos mil vegades. Durant aquestes visions no respirava, però hi veia, 
hi sentia i a vegades parlava. Després de les visions explicava o 
escrivia allò que havia vist.

Va ser observada, a través de tota la seva vida, per persones de 
diferents religions que van concloure haver trobat en ella les proves 
bíbliques del veritable do de profecia.

Ella va néixer el 1827 i va morir el 1915. Les seves cent mil pàgines 
escrites són un patrimoni preciós i sense comparança que pertany al 
poble que guarda els Manaments de Déu i es prepara per al moment 
del retorn de Jesús.

Actualment, la millor prova de la seva inspiració divina són els 
seus escrits. La lectura dels seus llibres obre la nostra ment cap a 
la comprensió de la Bíblia i la salvació regalada per Jesús.

JA SAPS QUE DÉU TE MISSATGERS ESPECIALS, ELS PROFETES. 
EN AQUESTS DIES HA CRIDAT A ELLEN WHITE PER A PRESENTAR
EL SEU MISSATGE I CONFIRMAR LA BÍBLIA. PER AIXÒ DÉU
ESPERA QUE:

 1. Coneguis les profecies. 1 Tessalonicencs 5:20
 2. Estiguis atent a les profecies. 2 Pere 1:19
 3. Creguis als profetes. 2 Cròniques 20:20
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Quin és l'exemple més gran d’entrega que coneixes? Existeixen 
moltes persones que, per amor o principis religiosos semblen 
lliurar-ho tot. Però cap persona i cap entrega es comparen amb el 

que va fer Jesús.

EL TEU MILLOR REGAL

l moment més important de l’entrega de Jesús a l'inici del seu ministeri va ser el 
seu baptisme. És a dir, Ell va ser batejat per a deixar exemple als seus fills. Va ser 

batejat per Joan el Baptista al riu Jordà. Joan va rebre aquest nom perquè batejava a les 
persones que es penedien dels seus pecats. Déu mateix, en la persona de Jesús, va 
usar un riu tan important d'aquella època per a mostrar a tots el camí del lliurament.

Quan Jesús va ser batejat es va submergir completament en les aigües del riu Jordà. 
Això simbolitza que una persona ha de ser purificada en el moment en que comprèn 
que el seu cor necessita una neteja espiritual. Totes les persones tenen aquesta 
necessitat perquè neixen afectades pel pecat. A una edat apropiada, quan accepten i 
comprenen que Jesús és el seu Salvador, i creuen que Ell pot veritablement ajudar-les, 
estan llestes per a passar per aquesta experiència.

El baptisme és un símbol de neteja interior, la neteja amb la sang de Jesús que va ser 
vessada a la creu. Quan participes d'aquest ritu espiritual, estàs confirmant que la teva 
vida depèn de Déu. Si desitges dependre de la teva pròpia capacitat o força, fracassaràs 
moltes vegades.
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Quan neix un nen, els seus pares s’esforcen perquè arribi a ser independent, pugui 
travessar el carrer sol, pugui menjar sol, pugui fer totes les altres coses. Al Regne de 
Déu és diferent. Quan neixes vols ser independent, però Déu s'esforça perquè 
t'acostis a ell i siguis dependent. Dependent del seu consell i de saber el que és millor 
per a la teva vida.

Quan et lliuris i siguis a les mans del Senyor, i permetis que dirigeixi la teva vida, 
t'adonaràs que les coses succeiran de manera molt més positiva.

DÉU TÉ A LES SEVES MANS LA CLAU DE LA FELICITAT. QUAN T'ACOSTES A ELL AMB HUMI-
LITAT I LI LLIURES LA TEVA VIDA, TROBES AQUESTA FELICITAT.



1. Quina és la importància de donar-se a Jesús i permetre el nou naixement? Joan 3:3

2. Com va explicar Jesús el Nou Naixement? Joan 3:5,8
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3. Què succeeix en el moment de la conversió d'una persona? Efesis 2:5; 2 Corintis 5:17

4. A més de creure, quina és l'altra condició per a la salvació? Marc 16:16

6. Quina és la manera correcta de batejar? Mateu 3:13-16

El millor exemple ve del baptisme de Crist per Joan el Baptista. Si Ell “va sortir de l'aigua” és perquè 
va ser batejat (submergit) dins d'ella.

7. Què és rentat simbòlicament en el moment del baptisme? Fets 22:16

8. Quin és el significat del baptisme? Romans 6:4

5. Qui va donar l'orientació de batejar a les persones? Mateu 28:18-20



9. A quin grup pertanyem després del baptisme? Fets 2:41-47

El baptisme uneix la persona a la família de Déu a la terra, que és 
l'església. 

10. Quines dues benediccions especials són rebudes amb el 
baptisme?  Fets 2:38

QUAN CONEIXES I ACCEPTES A CRIST, TAMBÉ NECESSITES
 LLIURAR-TE A ELL PER MITJÀ DEL BAPTISME. D'ARA ENDAVANT,
 DÉU ESPERA QUE:

 1. Creguis en el Senyor Jesús. Fets 8:37
 2. Abandonis el pecat. Romans 6:11-13
 3. Decideixis rebre el baptisme. Fets 8:35-38
 4. Responguis immediatament a la crida de Déu. Hebreus 3:15
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Tot a la vida és qüestió d'eleccions. Estàs d'acord? Aquesta és la 
realitat. La persona només fa allò que desitja fer. Les decisions de la 
vida són les que administren la nostra existència. No és possible fer 
alguna cosa sense decidir. A voltes ens amaguem darrere de 
justificacions com: “no ho sabia”; “va ser sense voler”, però darrere 
d'això sempre existeix la decisió de permetre que alguna cosa passi.

 UNA SOCIETAT AMB DÉU

n fer les teves eleccions, reflectiràs sens dubte que on estigui el teu interès, 
també estarà el teu cor. Això és bíblic (Lluc 12:34). Pots no ser bo en 

matemàtiques, potser no pots memoritzar un sol nombre; però, quan aquella noia que 
t'interessa esmenta un cop el seu número telefònic, no l'oblides. Tot depèn de l'interès, 
d'allò que desitges.

Algunes persones diuen: “Les coses de Déu són importants, però tot té el seu temps. 
Avui no”. Si Déu realment és el més important, ha d'estar en primer lloc perquè totes 
les altres coses funcionin. Posar a Déu en segon lloc significa dir: “Tu no dirigiràs la 
meva vida. Qui dirigirà la meva vida és qui està en primer lloc: els meus diners, la meva 
casa, el meu amor, jo mateix”. Si Déu no està en primer lloc, no pot dirigir la teva vida i 
fer-te avançar cap endavant.

Déu et va donar el temps per a controlar-lo, però en realitat li pertany a Ell. Déu et va 
donar el cos perquè el dominis, però el cos li pertany a Ell. Déu et va donar talents i 
dons perquè els posis en pràctica, però si no el poses en primer lloc, no podràs realitzar 
de la millor manera el que et proposis. Déu et va donar aquestes coses perquè les 
enfoquis cap a Ell. És una societat en la que tu ets l'administrador.
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Fins i tot passa això amb els teus diners. Quan comprens que tot és seu, que hi ha una 
societat i retornes el que li pertany, tindràs molt més.

DÉU TÉ UN PROCÉS INTERESSANT PER A AJUDAR-TE A DESPRENDRE'T DEL TEU ORGULL, A 
TENIR UN COR HUMIL. ELL VA DIR: “VULL UNA PART DEL TEU COS: EL COR. DELS TEUS 
DINERS, VULL EL DELME I LES OFRENES. ET VULL COMPLETAMENT, PERQUÈ NOMÉS AIXÍ 
PODRÉ FER-TE FELIÇ”.



1. A qui pertanyen totes les coses? Salms 24:1; 50:10-12; Deuteronomi 8:18; Ageu 2:8

2. Qui ens dona tot el que tenim? Deuteronomi 8:17-18
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3. Quina part va reservar Déu per a ell mateix? Levític 27:30-32

Delme significa una desena part. En altres paraules: el 10% de tot el que tens i reps, pertany a Déu.

4. De quina part has de retornar el delme? Gènesi 28:20-22

De tot el que Déu et dona, has de retornar-li la part que li correspon. 

6. Va aprovar Jesús el sistema del delme? Mateu 23:23

7. Quin va ser l'exemple d'Abraham, el pare de la fe? Hebreus 7:1-2

8. Quina és l'orientació de Déu? Malaquies 3:10-11

5. Per a què ha de ser usat el delme? Nombres 18:21; 1 Corintis 9:13-14

El delme ha de ser usat per a mantenir el treball de predicació de la Paraula de Déu.
    



9. Què estan fent els que no retornen els delmes a Déu? 
Malaquies 3:8-9

10. Com seran anomenats els que obeeixin l'orientació de Déu? 
Malaquies 3:12

11. Quina és la certesa d’aquell que és fidel a Déu? Salm 37:25
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DÉU ET DEMANA QUE LI RETORNIS EL DELME DE TOT, PERQUÈ
 LI PERTANY. PER AIXÒ, A PARTIR D'ARA HAS DE:

 1. Administrar amb seny allò que Déu et regala. Lluc 12:16-21
 2. Ser un soci de Déu. Proverbis 11:24-25
 3. Donar amb alegria. 2 Corintis 9:6-7
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Has fet servir sabates ajustades? Et sents incòmode, no és veritat? 
Encara que un número menor sigui més barat i això el faci atractiu, 

el millor és no comprar-lo ni usar-lo. No aniràs còmode.

UNA VIDA MILLOR

as anat a la platja alguna vegada amb americana i corbata? No queda molt bé 
en aquest context. El lloc convida a usar un altre tipus de roba. T’has posat el 

xandall d'educació física alguna vegada per a assistir a una graduació de Dret o 
Medicina? Sentiries que alguna cosa no encaixa, no és veritat?

La roba ha de ser l‘apropiada per al lloc i per a una determinada activitat. Si et poses 
roba de bany i vas a la platja, no tindràs vergonya, perquè és així com van vestides les 
persones allí. Per a cada lloc hi ha una roba apropiada.

A la vida cristiana també és així. A Déu li agrada que cada cosa estigui al seu lloc, per 
tal que la vida sigui feliç. El cristià ha de ser una persona equilibrada per tal de saber 
quina roba vestir en cada lloc o situació; que no cridi l'atenció cap al teu cos, que sigui 
discreta i atregui cap al que tens a la teva ment. Això és el que realment ets, i el que 
tens; tu i la teva ment, no la teva roba ni els teus ornaments. També ets allò que 
menges. En conseqüència, menja bé per a tenir una salut perfecta i atreure a les 
persones cap a la claredat dels teus pensaments, a la lluïssor dels teus ulls, i al teu 
somriure.

Quan vulguis cridar l'atenció d'una altra persona, tracta de conversar amb ella. És així 
com hem de cridar l'atenció. No és pel que tenim, sinó pel que som; pel que està dins 
el cor.
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LA FÓRMULA DE DÉU PER A UNA VIDA MILLOR COMENÇA PER AQUESTA VISIÓ. ENCARA HI 
HA MÉS. NO POTS DEIXAR DE CONÈIXER EL QUE ENSENYA LA BÍBLIA.
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1. Quin canvi es produeix a la teva vida quan acceptes a Jesús? 
2 Corintis 5:17; 1 Tessalonicencs 5:23

2. Com has d'enfocar els moments difícils de la vida? 1 Pere 4:12-13

3. Com pots tenir una vida de comunió amb Déu? Mateu 26:41; Joan 5:39

4. Quin és el dia reservat per a l'adoració a Déu? Isaïes 58:13-14

5. Quina missió especial va confiar Jesús als seus fills? Mateu 24:14

6. Què és necessari tenir per acomplir aquesta missió? 1 Pere 3:15

8. Quins tipus de pensaments han d'ocupar la teva ment? Filipencs 4:8

9. Quins tipus de converses o paraules no has de tenir? Efesis 5:3; 1 Corintis 15:33;  
2 Timoteu 2:16

7. Existeixen líders espirituals amb la funció d'orientar i ajudar a la predicació de la Paraula de 
Déu? 1 Tessalonicencs 5:12



10. Com s’ha d'enamorar un jove cristià? 1 Tessalonicencs 4:4-7; 
Proverbis 5:3-8

12. Com ha de ser l'aparença personal d'un cristià? 
1 Timoteu 2:9,10; 1 Pere 3:3; Deuteronomi 22:5; Èxode 33:6; 
Gènesi 35:2,4

13. Quina carn no recomana Déu per a l'alimentació?
Levític 11:3-20

14. Perquè és millor no usar begudes alcohòliques, tabac, cafè i 
altres begudes estimulants? 1 Corintis 3:16-17

15. Quina és la garantia bíblica per als qui segueixen les 
instruccions de Déu? 1 Joan 1:7; 2 Pere 1:4

11. Amb qui ha de casar-se un jove cristià? Deuteronomi 7:3; 
2 Corintis 6:14

DESPRÉS DE CONÈIXER LES ORIENTACIONS DE DÉU PERQUÈ LA 
TEVA VIDA SIGUI MILLOR, ELL ESPERA QUE DEIXIS ELS TEUS 
DESITJOS PERSONALS A UN COSTAT, EL BUSQUIS A ELL I FACIS 
TOT PER A LA SEVA GLORIA.

1 Corintis 10:31
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Un alpinista va prendre la decisió d'escalar l'Aconcagua. Volia la 
glòria només per a si mateix i per això va tractar d'escalar tot sol, 

sense cap company, la qual cosa no era normal en el cas 
d'una escalada d'aquesta dificultat.

ENTREGAR-HO TOT

a començar a escalar. Però mentre avançava l’hi va sorprendre la nit. Sense 
haver-se preparat per a acampar, va decidir continuar aquella mateixa nit fins a 

aconseguir el cim. A l'altura en què es trobava ja estava molt fosc i no podia veure a un 
pam del nas. No es veia absolutament res. No hi havia lluna i els estels estaven coberts 
pels núvols.

Pujant per una “paret” a només cent metres del cim, va relliscar i va caure! Va caure a 
una velocitat increïble, només podia veure les taques que passaven cada vegada més 
ràpides en la foscor. Tenia la terrible sensació de ser succionat per la força de la 
gravetat.

Mentre continuava caient, en aquells segons d'angoixa, van passar per la seva ment 
tots els moments feliços i tristos que havia viscut. De sobte va sentir una estrebada tan 
forta que gairebé el va partir per la meitat. Es va aturar de sobte. Com tot alpinista 
d'experiència, havia clavat estaques de seguretat amb ganxos a una corda llarga que 
es va lligar a la cintura.

En aquell moment de silenci, suspès a l'aire i en completa foscor, no tenia una altra 
sortida que la de cridar:

V

��



73

     - Déu meu, ajuda'm!

De sobte, una veu greu i profunda li va respondre des del cel:

    - Què desitges, fill meu?
    - Déu meu, si us plau salva'm!
    - Realment creus que puc salvar-te?
    - Estic segur, Déu meu!
    - Llavors, talla la corda que et sosté.

Va haver-hi un moment de silenci i reflexió. L'home es va aferrar encara més a la 
corda, i va pensar que si feia el que Déu li havia indicat moriria.

L'equip de rescat descriu que l'endemà va trobar un alpinista congelat, mort, 
fortament aferrat amb les dues mans a una corda, a només dos metres del sòl.

DÉU TAMBÉ ET DEMANA QUE TALLIS LA CORDA I LI LLIURIS TOT. CONFIA EN ELL, PERQUÈ 
ÉS CAPAÇ DE FER MOLT MÉS DEL QUE T'IMAGINES. PERÒ ELL ESPERA QUE FACIS AIXÒ NO 
SOLS AMB PARAULES, SINÓ AMB UNA DECISIÓ, UNA ACTITUD. ÉS AIXÒ EL QUE ENSENYA 
LA BÍBLIA I EL QUE DÉU ESPERA DE TU.
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1. Quina invitació li va fer Jesús a Leví? Lluc 5:27

La paraula “segueix-me” té un gran significat quan és dita per Jesús. Això va ser el que Leví va sentir 
del Senyor.

2. Com va respondre Leví? Lluc 5:28

Es va aixecar, va deixar tot i va seguir a Crist.

3. Quina invitació està fent-te Jesús ara? Apocalipsi 3:20

Obrir la porta del teu cor a Jesús, significa lliurar-li la vida.

4. Què has de fer per a estar segur de la salvació? Fets 16:30-33

Segueix l'actitud del carceller de Filips. Després de conèixer la Paraula del Senyor (Fets 16:32), ell i la 
seva casa van acceptar la invitació de Pau i Silas, i van ser batejats.

5. Quant temps has d'esperar per a prendre aquesta decisió? Hebreus 3:7,15



SI DÉU ESTÀ CONVIDANT-TE, NO HO DEIXIS PER A DEMÀ. 
EL MILLOR MOMENT PER A LLIURAR-SE A ELL ÉS ARA.

I ARA?

Jo Accepto
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La Voz de la
Esperanza

CONEIX A LA PERSONA MÉS IMPORTANT DE LA TEVA VIDA

QUE T’OMPLIRÀ DE PROPÒSIT

QUE TRANSFORMARÀ LA TEVA EXISTÈNCIA
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