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H  E  L  L  O

Vivim en temps interessants i sense precedents. Tots podem estar

d'acord que aquests darrers 2 anys han estat DURS i que

probablement  és en els moments més foscos i més desafiadors on

experimentem més la gràcia de Déu. És quan creixem en

profunditat i maduresa i on es forja el caràcter. És on el goig de

Déu es converteix en la nostra força perquè hem arribat al final de

la nostra capacitat. És on la Seva pau sobrepassa l'enteniment

perquè sense ella ens esfondríem. És on ens adonem que no tenim

el control ara i que mai l'hem tingut. És en aquestes temporades

DIFÍCILS que podem experimentar la rendició i la confiança de

maneres noves i millors.

Hola
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D'això es tracta el dejuni i l’oració. Es tracta de rendir-se i confiar. Es

tracta de la Seva força en la nostra debilitat i de passar temps

intencionalment en oració, escoltant i adorant. Es tracta de cercar

perdó, direcció, benedicció, fortalesa i respostes! Es tracta de

desconnectar-se de les distraccions d'aquest món i sintonitzar-se amb

la veu del Senyor a través de la Seva paraula i de passar temps amb

Ell.

 John i Brandi Carrano

A ICB comencem cada any d'aquesta manera. Cada any triem un

enfocament especial mentre dejunem i orem, i aquest any el nostre

èmfasi està en els Dons Espirituals. Cada dia llegirem sobre un do

específic i després demanarem al Senyor que desperti i augmenti

aquest do a les nostres vides i a l'església. Aquest Diari d’Oració ens

acompanyarà en aquest viatge i et demanem que passis temps en

oració i en la paraula de Déu cada dia mentre escoltem i creixem

junts. També uneix-te als temps d’oració en grup especials per les

necessitats de la nostra església i el món!

Pastors Principals  |  International Church of Barcelona

Estem EXPECTANTS per tot el que ens ofereix aquest any, i estem

creient en Déu per coses GRANS a les nostres vides i a la seva

Església! T'estimem i estem aquí per a tu, i per la gràcia de Déu

creiem que el millor ha de venir!
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Oracio
L'ORACIÓ ÉS PODEROSA

L'oració no és només una comunicació genuïna amb Déu a través de paraules o

pensaments, sinó també una trobada espiritual amb Ell.

Segons els vostres antecedents en la vida religiosa i espiritual, l'oració pot tenir moltes

connotacions diferents. Tanmateix, aquí a ICB creiem que l'oració és almenys tres coses.

Primer, l'oració és parlar amb el Déu Creador que t'ha creat i t'estima. Hi ha un gran

nombre d'exemples de persones que oren a les Escriptures, inclòs Jesús, per tant,

nosaltres també practiquem aquesta disciplina espiritual.
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En segon lloc, les oracions han de ser genuïnes. Déu vol conèixer el teu cor i quan

comparteixes fins i tot les parts més profundes i fosques de qui ets amb Ell, demostra

que l'estimes i confies en Ell. L'oració es pot fer en qualsevol lloc, en qualsevol moment i

en qualsevol posició física (tot i que podeu veure en la Bíblia que certes posicions solen

utilitzar-se amb més freqüència que d'altres, com ara dempeus o agenollats en comptes

d'asseguts). Però! assegureu-vos que és sincer. En tercer lloc, l'oració és més que

comunicació... és connexió espiritual. Tot i que aquí no podem expressar l'experiència

amb paraules perfectament per a tu, confia en nosaltres que hi ha alguna cosa

espiritualment especial que passa quan parles amb Déu. Us animem a apropar-vos a

Déu no només com Aquell que us pot donar el que voleu, sinó a obrir-vos a Ell com el

vostre Pare Celestial. Ell desitja abraçar-vos mentre us comuniqueu/connecteu

espiritualment amb Ell.

Si us sentiu perduts en relació a com orar, no dubteu a demanar consell a un membre de

l'equip. També us pot agradar mirar l'oració que Jesús ens va dir que orem (Mateu 6:9-

13) per descobrir, no només un exemple que hem de seguir o memoritzar, sinó també els

principis clau de l'oració. Aquests principis, que es descriuen a continuació, es poden

incloure en qualsevol moment que oreu.

Declara la Seva grandesa i

santedat

(“Pare nostre...”)

 

Declara el Seu propòsit

(“Que vingui el Teu regne...”)

 

Declara les teves necessitats 

(“Dóna'm, Senyor, el dia

d'avui...”)

 

Declara el Seu perdó

(“.. i perdona'm...”)

 

Declara les teves debilitats

(“I ajudan's a no...”)

 

 

“



Dejuni
PERQUÈ DEJUNEM?

Dejuni: Descansar del consum quotidià per connectar amb Déu de manera més

intencionada.

Encara que el dejuni és esmentat en menys ocasions que l'oració a les Escriptures, no

deixa de ser una part significativa de la narrativa bíblica. Molta gent creu que dejunar és

una excusa per fer dieta, una manera de manipular Déu perquè faci el que vulguem, o

per guanyar-nos la seva aprovació. Tot i això, el dejuni no és cap d'aquestes coses. Per

contra, els personatges de les Escriptures dejunen per assolir un o més dels següents

propòsits.
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CERCAR

Perdó
Molts a la Bíblia es penedeixen fent

servir el dejuni com a mitjà per

demanar perdó. El dejuni també es pot

utilitzar per ajudar-vos a descobrir si hi

ha un "ídol" a la vostra vida (és a dir,

alguna cosa que valoreu o adoreu per

sobre de Déu).
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Direcció
Alguns personatges de les Escriptures no

saben què fer a continuació i, per tant,

decideixen dejunar. Per tant, si us pregunteu

si hauríeu d'agafar aquesta feina o aquella, si

us heu de casar amb aquesta persona o si us

hauríeu d'anar a viure a aquest país, aleshores

el dejuni és una manera excel·lent de portar

aquestes preguntes a Déu.

Benediccions/Favor/Empoderament
Hi ha diversos personatges a la Bíblia que

saben el que Déu vol que facin, però tenen

por. Així, busquen a Déu en dejuni i oració

per presentar la seva petició a Déu perquè

tinguin el coratge i la força per fer-ho

realment.

Revel·lació
Altres personatges de la Bíblia utilitzen el

dejuni com a manera de superar un

obstacle o de descobrir la manera com es

pot resoldre un problema. Aquest

propòsit és semblant a buscar direcció,

però és més que això. Si hi ha un

bloqueig espiritual a la teva vida i ni tan

sols saps com abordar-lo, el dejuni és una

manera de lliurar aquest obstacle a Déu

perquè ell s'encarregui d'això.

Força 
Alguns dejunen per rebre força per

lluitar contra la temptació i les coses

de les seves vides que saben que Déu

no vol que facin.

"Vam dejunar, doncs, i vam

demanar al nostre Déu que ens

protegís, i ell va escoltar la nostra

oració"

E s d r a s  8 : 2 3



Dejunar de Desitjos Mundans
Al llarg dels anys, algunes persones no han pogut fer

dejuni del menjar o s'han adonat que eren més

dependents i distrets per les coses d'aquest món que pel

menjar. Per tant, durant els temps d'oració i dejuni

opten per fer un descans d'aquestes coses. Alguns

exemples inclouen: telèfon mòbil, xarxes socials, música,

pel·lícules/televisió, videojocs, caps de setmana, compres,

sexe (si està casat—1 Cor 7:5), etc. Fixeu-vos que aquestes

coses no són inherentment dolentes. Triem "dejunar"

d'aquestes coses a les nostres vides, no només per tenir

més temps al dia, sinó també per substituir-les per

activitats centrades en Déu (oració, meditació, silenci,

memorització, lectura i estudi de les Escriptures,

evangelització, servei, etc.)

Dejuni Absolut 
Tradicionalment, dejunar significava abstenir-se de

tots els aliments i begudes durant un període de

temps prolongat. Tot i que aquest és l'exemple

clàssic de dejuni, moltes persones avui encara beuen

aigua o suc durant un dejuni absolut.

Avís: si estàs malalt, estàs embarassada o tens una afecció mèdica, des

d'ICB t'aconsellem que no intenteu aquest tipus de dejuni. Si decideixes

fer-ho, sàpigues que és sota el teu propi risc.

Dejuni Parcial
Això fa referència a restringir-se a menjar només

certs tipus d'aliments o begudes durant un període

de temps prolongat. Això podria incloure ometre

un àpat cada dia, ometre un tipus d'aliment (per

exemple, sucre, cafè, carn), beure només líquids, el

dejuni de Daniel (Daniel 1:12), etc. Una vegada més,

recordeu que això no és una dieta, sinó una

oportunitat per escollir abstenir-se d'alguna cosa que

no és necessàriament dolenta perquè tingueu temps

per comunicar-vos i buscar Déu amb més freqüència

i/o amb menys distraccions.

Coses a dejunar
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"Viviu sempre contents, oreu

contínuament, doneu gràcies en tota

ocasió. Això és el que Déu vol de

vosaltres en Jesucrist."
1  Tessa lonicencs  5 : 16 - 18



"Pel que fa als dons de l’Esperit, germans, no vull que us feu confusions".

1 Corintis 12:1 

Hi ha molts dons espirituals enumerats a la Bíblia. Tot i que són diferents en la seva

naturalesa, tots provenen del mateix Esperit, del mateix Déu.

La manifestació dels dons de l'Esperit pot semblar diferent entre nosaltres, però estan

dissenyats per treballar junts, a l'uníson, per construir l'Església. Com ens anima Pau,

hem d'estar informats i ser conscients dels dons espirituals.

Necessitem entendre els dons que Déu ha posat a la nostra disposició i la responsabilitat que

tenim com a seguidors de Crist de fer servir aquests dons com Ell els ha dissenyat. Com tots

els dons, els dons espirituals estan destinats a ser rebuts i donats. En els darrers dies abans

d’ascendir, Jesús va prometre que el Pare ens enviaria un do molt especial i poderós; l'Esperit

Sant, també conegut com l'Ajudant.
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"I jo oraré el Pare, que us donarà un altre Defensor perquè es quedi amb vosaltres per sempre"

Joan 14:16 

DONS ESPIRITUALS

dia



És a través del poder de l'Esperit Sant que aquests dons espirituals estan disponibles per

nosaltres. Tanmateix, els dons només són un benefici per a qui els rep si els rep de manera

oberta, lliure i voluntària. Per exemple, si algú et compra un cotxe nou per al teu aniversari,

no és teu fins que no acceptis les claus. Tens l'opció de rebutjar el regal, però per què ho

faries? És gratuït! Tan sorprenent i impressionant com sona un cotxe de franc, els regals

que rebem a través de l'Esperit Sant són molt més poderosos, beneficiosos i satisfactoris

que qualsevol cosa que puguem rebre en aquest món. Però hem d'estar oberts per rebre'ls.

Hem de tenir un cor, una ment i un esperit oberts per poder rebre plenament allò que Déu

té per a nosaltres a través del poder de l'Esperit Sant.

Els dons que rebem de l´Esperit Sant no estan destinats únicament al nostre benefici. Quan

rebem i acceptem els dons de l'Esperit, és la nostra responsabilitat pensar com podem

utilitzar aquests dons per edificar l'Església, beneficiar-ne d'altres al nostre voltant, i ser un

"Ajudant" per als altres com l'Esperit ho és per a nosaltres. Utilitzar els nostres dons per

“donar-los” en benefici dels altres.

En entrar en aquest temps dedicat de pregària i dejuni, pren aquest primer dia per preparar

veritablement el teu cor, ment i esperit per reconèixer i rebre els dons que Déu ens ha

donat. Llegeix 1 Corintis capítol 12. Passa temps avui en oració buscant comprensió dels

dons espirituals, obre el teu cor per rebre i pregunta-li a Déu com vol empoderar-te per

edificar l'Església.

01
Dons Espirituals 



reflexió
DIA 01

 

ESPERIT SANT...

RESPOSTA

Gràcies pels dons espirituals que ens donés a través de l'empoderament de

l'Esperit Sant. Estic obert a rebre allò que tens per a mi. Fes-me servir per

edificar l'Església i beneir als altres en el nom de Jesús.

Capacita aquesta església Senyor perquè sigui un far de llum i un lloc

d'esperança per a la gent de Barcelona,   Espanya i tothom. Preguem per un

esperit d'unitat i d'ànim mentre busquem utilitzar els nostres dons espirituals

com el cos de Crist.

Capacita'm per utilitzar els dons espirituals que m'has donat per beneir els

altres. Esperit guia'm a aquells que estan en necessitat. Guia'm a aquells que

m'has demanat que ajudi. Dona'm la confiança i l'audàcia per actuar en nom

teu.

(Pren notes aquí)



SERVEI

Romans 12:7 "Si és el de servei, exercim-lo
servint" (BCI)

M'encanten les paraules de Pau: si el teu do és el de servei, aleshores serveix. Dit d’altra

manera, no us quedeu aturats i serviu als altres! El do del servei, conegut també com el do

de l’ajuda, es pot veure en tota mena de rols com ara saludar la gent a la porta, traduir,

preparar el menjar, muntar, netejar i molt més. Inclou qualsevol acte de servei que permet

els altres utilitzar els seus dons perquè l'església pugui créixer. 

En trobem un bonic exemple al llibre dels Fets. Els apòstols donaven de menjar tantes

vídues que no tenien temps de predicar i orar. Ells sabien que alimentar-les era important,

però també que estaven cridats i dotats per predicar l'evangeli i orar per l’església. Així que

van buscar set diaques que poguessin fer-se càrrec de donar l’aliment a les vídues que es

trobaven a l’església. Fixeu-vos què passa després que aquests diaques (que vol dir

"servents") comencessin a donar-les menjar.
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llegir

"La paraula de Déu s’anava estenent; el nombre dels deixebles creixia molt a

Jerusalem, i fins i tot un gran nombre de sacerdots acceptaven la fe" (BCI)

02dia



02
SERVEI

Un cop els apòstols van ser alliberats per poder fer la seva tasca, l'església va créixer i molts

dels nous creients, que eren sacerdots jueus, començaven a abraçar la fe de Jesús. És la

primera vegada que la Bíblia ho diu. Potser aquests sacerdots van arribar a la fe perquè els

apòstols havien sigut alliberats per parlar amb ells, o potser van veure que cuidaven tan bé

les vídues i els orfes que això els parlava de l'amor cap a la comunitat cristiana. Sigui com

sigui, el resultat que va donar el servei d'aquests set homes va ser que l'església creixia i que

un bon nombre de sacerdots, que no estaven segurs de l'Evangeli, i que de vegades n’eren

contraris, ara creien. Va ser el servei d'aquests set diaques el què va contribuir a provocar

aquest avivament.

Tinc una confessió que fer-vos. Sempre que faig un test sobre els dons espirituals, com el

que oferim a la nostra classe de Voluntariat, sovint em surt una puntuació molt alta en

servei. I no m’entusiasmava gaire abans. Pensava que això ja era ajudar, que qualsevol podia

fer-ho, oi? Però un missioner colombià m’ho va explicar clarament. Em va dir: "El teu do

permet als altres fer la seva part perquè l'església pugui créixer. Mai menystinguis el do que

Déu t'ha donat. Ajudes l'església a assolir el seu potencial." 

Ara em delecto amb el do del servei. Em dóna molta alegria quan veig d’altres que

segueixen endavant amb els seus dons i com creix l'església, perquè jo estava allà per ajudar

o servir. Recordeu les paraules de Pau: si el vostre do és servir, aleshores serviu.



reflexió
DIA 02

 

ESPERIT SANT...

RESPOSTA

Omple'm de la capacitat per servir els altres i que la teva Paraula es

pugui difondre. I si el meu do és el servei, ajuda’m a servir amb alegria,

sabent que això pot fer que altres vulguin utilitzar els seus dons per al

creixement de l'església.

Aixeca persones perquè serveixin tal com vas fer Tu al capítol 6 dels

Fets, perquè els nostres pastors i líders puguin sentir-se lliures per servir

d'altres formes i es difongui la Paraula de Déu.

A mesura que surt gent nova per servir, fes que la nostra influència a

ICB creixi i porti a la fe persones que abans no estaven segures o

s'oposaven a l'evangeli, com els sacerdots del capítol 6 dels Fets.

(Pren notes aquí)



PROFECIA

03

1 Cor 14

Profecia: una paraula carregada de referències. Aquest terme pot suscitar pensaments i

emocions diferents tot depenent de la teva experiència. Quan escoltes aquesta paraula

potser et venen al pensament els profetes de l’Antic Testament que amonestaven als reis,

renyaven habitualment a Israel i parlaven de la veritat de l’amor de Déu i del penediment.

Fins i tot, i degut a les pràctiques malsanes de l’església, la profecia et pot fer pensar en el

control i la por pel fet que un amic creient hagi «profetitzat» esdeveniments del futur que

mai han arribat a succeir o que digués coses que et van fer avergonyir i no transmetien vida.

Siguin quins siguin els pensaments que tinguis preconcebuts sobre la profecia, avui

examinarem en el Nou Testament el do de la profecia que l’Esperit Sant va donar als

creients.

Una dada curiosa: en realitat, la profecia és el do de l’Esperit que més vegades s'anomena a

la Bíblia. L’apòstol Paul té molta afició a aquest do. Ell ens diu que desitgem amb ganes

tots els dons, especialment el de la profecia (1 Cor. 14:1). I per segona vegada a 1 Cor. 14:39

ens anima a que tinguem ànsia per profetitzar. Per què Pau es preocupa tant pel do

profètic? Comencem de nou amb la definició de la profecia que trobem al Nou Testament:

Dia 03 | 17

dia

llegir

1 Cor. 14:3: "En canvi, el qui profetitza parla als homes, edificant, exhortant i

consolant" 



03
PROFECIA

És alentidor, enfortidor o reconfortant?

Està d’acord amb el què sabem sobre el caràcter de Déu?

Concorda amb el què diu les Escritures?

Li dóna honra a Déu, a tu i a altres persones?

La profecia al Nou Testament té per objectiu enfortir, animar i consolar. Aquest do es

justament això: sentir les paraules de l’Esperit Sant per comunicar un missatge de força,

ànim i consol per als altres. La paraula hebrea per a "profeta" vol dir "delegat" o "portaveu

d’algú altre". Com l’Esperit Sant viu en cadascun de nosaltres, actuem com a delegats de

l’Esperit en nom seu. A efectes pràctics, cada dia podem orar per altres persones a la nostra

vida i demanar-li al Senyor que ens doni un missatge que els animi només a elles.

 

 "Igualment, si es tracta de profetes, que parlin dos o tres, i els altres que hi facin atenció."1

Cor. 14:29

 

A continuació tenim algunes maneres que ens poden ajudat a examinar les paraules

profètiques. Fes-te les següents preguntes:

Dedica avui una estona a demanar-li a l’Esperit Sant que profèticament doni ànims a algú

que coneguis. La Bíblia ens ensenya moltes maneres d’escoltar la veu de Déu: a través de les

Escriptures, l’oració, d’una veueta silenciosa, d’imatges i somnis, impressions, de la natura i

la música. Quan tinguis la sensació que l’Esperit et parla, analitza les preguntes d’abans, i

després, amb humilitat, dóna ànim a aquestes persones!



reflexió
DIA 03

 

ESPERIT SANT...

RESPOSTA

Et demano que pugui escoltar la teva veu en nom de l’església. T’escolto,

dona’m un nom pel qual orar i versets que els pugui enviar.

Et demanem que activis el do profètic dins d'ICB. Dóna tot el poder a la

nostra congregació amb el teu Esperit Sant per poder escoltar la teva veu

i animar-nos els uns als altres.

Volem omplir-nos del teu do per a que d’altres et coneguin. Mentre

busquem la teva veu i el teu cor per a la gent del nostre voltant, dóna’ns

paraules profètiques per compartir amb ells. Que més persones vegin a Jesús

gràcies a l’obra profètica de l’Esperit a les nostres vides. Parla a través de

nosaltres!

(Pren notes aquí)



No tinguis por, que jo sóc

amb tu. No et neguitegis,

que jo sóc el teu Déu. Jo et

dono força i t’ajudo, et

sostinc amb la meva dreta

bondadosa.

“

Isaïes  41 : 10
 



SABIESA

04

1 Cor 14

Paraules de Coneixement i de Saviesa són dons reveladors de l'Esperit per les quals el Senyor es

delecta a obrar en els seus fills amb el propòsit de perfeccionar els Sants i equipar l'equip (1

Corintis 12:8).

Una paraula de coneixement és un fet passat o present que l'Esperit Sant revela de manera

sobrenatural. El propòsit és per animar la fe en tots dos, tant el que dóna com el que rep. Quan

tots dos tenen confirmació de la veracitat de la paraula, tots dos són beneïts, s'incrementa la fe i, el

Senyor és glorificat!

Quan l'Esperit Sant dóna una paraula per a un no creient, la persona es sorprèn i sent curiositat

sobre el fet que una persona desconeguda conegués un detall íntim de la seva vida. És una eina

d'evangelisme perquè el no creient accepti l'amor i la misericòrdia de Jesús per a la vida.

A mesura que repassem la vida de Jesús i els Apòstols observem una infinitat de paraules de

coneixement que dóna l'Esperit Sant, les quals porten sanitat, salvació, ànim.

Exemples: la dona samaritana (Joan 4:1-26), Pau i Corneli (Fets 10).

L'Esperit Sant dóna paraules de coneixement de moltes maneres. Una manera comuna és

mitjançant impressions. L'Esperit Sant posa algú als nostres cors amb un impuls de contactar-los.

En ser obedients trobem que hi ha una gran necessitat de ministeri i sabem que hem escoltat la

paraula i hem acudit a la crida del Senyor.
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04
SABIESA

Una altra manera és la visió a les nostres ments. Rebem imatges: un accident, una casa, una

visió o un somni. Podem escoltar una paraula clara per a una persona específica. Podem sentir

un dolor i identificar que és una altra persona que Déu vol guarir.

Si fem un pas endavant i ens arrisquem, posant a prova la “revelació”, ens adonem que ens

trobem caminant a l'Esperit.

Només a través del nostre creixement i rendició a l'Esperit Sant som capaços de desenvolupar la

sensibilitat espiritual (Efesis 1:17). Ell és capaç de fluir a través nostre en la mesura que creixem

en el Seu Amor, Intimitat i Obediència. La nostra fe és posada a prova mentre ens arrisquem.

Hem d'estar disposats a deixar de banda el nostre orgull encara quan sentim que estem fent el

ridícul.

Fallar és part del procés de creixement a l'obrar en els dons de l'Esperit Sant.

El do espiritual de paraules de saviesa es refereix a un coneixement íntim de la Paraula de Déu i

els seus manaments que resulten en una manera de viure santa i digna.

En el context de 1 Corintis 12:8, es refereix a parlar de la vida d'un individu o una situació

específica amb més entesa i una perspectiva correcta amb l'objectiu de guiar els altres a una vida

santa i d'adoració.

L'Esperit Sant dóna a alguns el do espiritual de saviesa no només per impartir veritat i

enteniment als creients, sinó també per invocar una resposta de santedat i adoració viscudes al

món i entre el poble de Déu. La saviesa no s'acaba amb el coneixement, sinó que s'expressa a

través dels cors i les vides transformades.

En el nostre procés de créixer en la sensibilitat de l'Esperit Sant, les seves promeses enforteixen

el Seu desitg d'utilitzar-nos i el poder que tenim en Ell.

“Cadascú posi al servei dels altres el do que hagi rebut, administrant fidelment la gràcia de Déu

en les seves diverses formes” (Romans 12:6).

“Però, quan vingui l'Esperit Sant sobre vosaltres, rebreu poder i sereu els meus testimonis tant a

Jerusalem com a tota Judea i Samaria, i fins als confins de la terra” (Fets 1:8)



reflexió
DIA 04

 

ESPERIT SANT...

RESPOSTA

Ensenya'm a viure una vida veritablement sobrenatural que porti la màxima

glòria al teu nom. Fes que sigui sensible al teu cor perquè puguis confiar les

teves paraules per als teus estimats fills i per a tots els que estàs cridant.

Nosaltres com a congregació et donem el control i et convidem a fer-te càrrec

dels nostres serveis perquè la teva glòria es manifesti amb senyals, meravelles,

testimonis i el lliure fluir de les paraules de coneixement i saviesa entre nosaltres.

Que creguem per la salvació de la nostra ciutat i del nostre món, així com ho fas tu

Senyor. Fes que donguem les nostres vides, escoltem les teves instruccions, siguem

valents i ens arrisquem a ser obedients per veure la teva glòria manifestar-se a la

nostra ciutat.

(Pren notes aquí)



ENSENYAR

05

Al llarg dels segles, les cultures s'han assegurat de transmetre els seus coneixements, valors

comuns, maneres de fer les coses i fins i tot les seves receptes. Això s'ha fet d'una manera

molt específica, anomenant persones perquè ensenyin per tal que es difongui la

comprensió.

A la Bíblia podem veure com Déu va designar persones específiques per fer això; un clar

exemple és el mateix Jesús. A Mateu 7:24 (NTV) llegim "Qui escolta el meu ensenyament i

el segueix és savi, com qui construeix una casa sobre roca sòlida". Quina afirmació tan

audaç! M'impacta especialment la veritat de les darreres set paraules "qui construeix una

casa sobre roca sòlida".

Per exemple, no m'agradaria enviar els meus fills a una escola on sé que els professors no

tenen vocació o no han estat avaluats per fer la feina. Per contra, voldria assegurar-me que

tot el que entra a les orelles dels meus fills és veritable, sa i sempre en el seu millor interès (1

Timoteu 6:3-4).

De la mateixa manera, Déu, el nostre Pare, pretén que quan rebem o compartim

ensenyaments, sentim i parlem només allò que surti del seu cor.
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05
ENSENYAR

Jesús, el nostre Mestre més gran, sempre va compartir aquestes lliçons inspirades per Déu.

Els seus ensenyaments no només van aportar coneixement, sinó també una transformació

radical de la vida real a qui escoltaven.

Jesús no només els va ensenyar l'amor (coneixement), sinó que els va ordenar que s'estimin

els uns als altres (canvi radical).

El do de l'ensenyament consisteix exactament en això, en la transmissió d'un ensenyament

inspirat per Déu i que inspira els altres.

Alguns exemples d'ensenyament són (sense excloure):

Disciplina i correcció - Proverbis 29:17

Transmissió de saviesa - Colossencs 1:27-29

 Mateu 22:36-40 llegim: "Jesús va contestar: “Estima el Senyor el teu Déu amb tot el teu

cor, amb tota la teva ànima i amb tota la teva ment” Aquest és el primer manament i el

més important. Hi ha un segon manament que és igualment important: “Estima el teu

proïsme com a tu mateix...".



reflexió
DIA 05

 

ESPERIT SANT...

RESPOSTA

Per favor, inspira'm per compartir l'ensenyament de la teva Paraula

amb algú que la necessiti avui.

Gràcies pels mestres que tenim a ICB, orem perquè aixequi més

mestres entre nosaltres que ens inspirin amb la teva Paraula.

Guia'ns a ser una església que ensenya amb amor perquè el món vegi

que Tu estàs en nosaltres i en puguem guanyar molts per a Tu.

Tothom que escolta el meu ensenyament i el segueix és savi, com la

persona que construeix casa seva sobre una roca sòlida.

(Pren notes aquí)



DONAR

06

Pregunta-li a un missioner sobre el seu finançament i probablement escoltaràs belles

històries de com Déu va proveir repetidament a través de diferents persones. El que potser

no escoltis són les històries de com Déu obra en el cor dels qui donen.

El dador sovint no s'adona que està funcionant a partir d'un do espiritual. Per al dador, és

simplement una suau empenta de Déu en el seu cor per a donar en silenci.

Els exemples de donacions extraordinàries en les Escriptures revelen que l'ofrena no ha de

ser necessàriament gran, no és el resultat de la manipulació emocional d'uns altres, i no

depèn de les circumstàncies del dador.

Èxode 35:21 diu que “aquells el cor dels quals els va commoure” van donar tant que Moisès

els va ordenar que deixessin de donar!

DIA 06 | 37
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“Alçant la vista veié com els rics tiraven els seus donatius a l’arca del tresor. Va veure també

una viuda pobra que hi tirava dues monedes petites, i digué: “Us ben asseguro que aquesta

pobra viuda hi ha tirat més que tothom; perquè tots aquests hi han tirat com a donatiu el

que els sobrava, en canvi ella, tot i estant-ne necessitada, hi ha tirat tot el que tenia per a

viure.””

LLUC 21:1-4 BEC



06
DONAR

Pau elogia a l'església de Macedònia en 2 Corintis 8 per ser ricament generosa fins i tot

enmig de proves severes i pobresa extrema. Més tard, Pau recorda a l'església en 2 Corintis

9:7 (BEC) “Que cadascú decideixi per la pròpia consciència, no pas per força ni per

compromís, que Déu estima els qui donen amb alegria.”

De manera similar, Fets 4.32 descriu el cor i la ment del dador amb dons espirituals: "van

sentir que el que posseïen no era seu, així que van compartir tot el que tenien".

Jesús ensenya en Lluc 21, citat anteriorment, que el regal extraordinari va ser donat per

aquella que tenia molt poc. Quan veiem, com ho va fer la vídua en Lluc 21, que tot el que

tenim és de Déu, podrem llavors ser empesos suaument per Déu per a donar de maneres

extraordinàries.

Llegeix les Escriptures esmentades anteriorment en el seu context bíblic. Cerca més

exemples bíblics respecte al fet de donar.

Pensa en les teves experiències viscudes en donar o rebre. Què podria estar-te dient l'Esperit

Sant sobre el do espiritual de donar?



reflexió
DIA 06

 

ESPERIT SANT...

RESPOSTA

Tot el que tinc és teu. Si us plau, estova el meu cor i ensenya'm a respondre a La Teva

empenta a donar. Mostra'm on necessito portar El Teu ordre a les meves finances

perquè pugui experimentar el goig de participar en La Teva obra a través del do de

donar.

Som les teves mans i els teus peus. Recorda'ns a animar-nos els uns als altres a viure la

nostra vida diària sota el poder del Teu Esperit. Que El Teu nom sigui exaltat en

aquesta ciutat i a tot el món a causa de les nostres manera extraordinària de donar.

Tu ho vas donar tot per nosaltres. Que no em contingui quan em demanis que doni.

No permetis que em recolzi en el meu propi enteniment del que el món necessita o el

que la teva església necessita. Que pugui confiar jo en Tu, per a guiar-me a donar de

formes extraordinàries per apropar a d’altres cap a Tu.

(Pren notes aquí)



No us inquieteu per res. En
tota ocasió acudiu a l'oració i
a la súplica i presenteu a Déu

les vostres peticions
acompanyades d’acció de

gràcies. I la pau de Déu, que
sobrepassa tot el que podem
entendre, guardarà els vostres
cors i els vostres pensaments

en Jesucrist.
 
 Fi l ipencs  4 :6-7



ADMINISTRACIÓ

07

Liderar un país com Josep, construir un mur com Nehemies o tenir cura de poblacions

vulnerables com l'Església primitiva requereix estratègia, organització i disciplina. Això és

exactament del què tracta el do espiritual menys conegut de l'administració.

La vida de Josep és un bonic exemple d'aquest do en acció. En una successió d'alts i baixos,

el veiem com continua exercint el seu do en qualsevol circumstància. Primer atenent la casa

de Potifar i veient-la prosperar (Gènesi 39:3-6), després a càrrec de la gent que havia a la

presó i de la seva feina, mentre era ell mateix presoner (39:21-23), i com amb el seu govern

portava amb èxit la terra d'Egipte a través de la prosperitat i la fam (41:41-57). 

La seva obediència va salvar els seus germans que abans l'havien traït i a través d'ells va

arribar la línia de sang que va portar fins a Jesús.
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07
ADMINISTRACIÓ

A l'Antic Testament, llegim sobre la resistència i el lideratge de Nehemies en la supervisió

de la reconstrucció de les muralles de Jerusalem, la qual cosa va portar glòria a Déu.

Passant al Nou Testament, podem veure aquest do en acció a Fets 6:1-7. L'elecció de

persones "plenes de l'Esperit i de saviesa" per assumir l'important deure de la distribució

d'aliments va permetre els Dotze concentrar-se en la predicació de l'Evangeli, i el nombre de

deixebles a Jerusalem va augmentar ràpidament.

Aquests exemples il·lustren perfectament que el do de l'administració no és tan sols

organitzar recursos i preparar-se per dur a terme unes tasques. Quan es forgen processos i

estructures, això permet complir un propòsit més gran, que és la construcció del Regne.



reflexió
DIA 07 

 

ESPERIT SANT...

RESPOSTA

Avui et demano que em facis fort amb el do de l'administració.

Ajuda'm a ser ordenat amb el meu temps, les finances i els meus

talents per donar-te glòria.

Omple ICB amb el do de l'administració. Dóna'ns saviesa per

organitzar recursos i equipar voluntaris per construir el teu Regne.

Que aquest do serveixi per donar suport a les persones en situació de

vulnerabilitat arreu de la nostra ciutat i alhora difondre les bones 

 noves de Jesucrist.

(Pren notes aquí)



DISCERNIMENT

08

“A cadascú se li dóna una manifestació especial de l'Esperit pel bé dels altres. D'altres,

discernir si un esperit es fals o autèntic; Tots aquests dons son obra de l’únic Esperit, que

els distribueix en particular a cadascú com li sembla bé.”

L'apòstol Pau està escrivint a l'església de Corint que estava envoltada per tot tipus d'idees

terrenals, béns materials, maldats, creences espirituals i és per això que ells va dir que és

molt important poder discernir entre el que és bo i dolent com ho diu el vs. 10 “distingir

entre esperits.” Com a creients necessitem entendre que estem en guerra amb el diable; a

Malaquies 3:18 es fa distinció entre servir Déu i no fer-ho. El diable va intentar fer servir les

escriptures també en contra de Jesús quan  intentava temptar-lo a Mateu 4. La guerra real

en què ens trobem com ho diu Efesis 6:12 és espiritual i com a guerrers necessitem saber on,

quan, amb qui i com lluitar amb l'enemic distingint el que és bo i dolent, Heb. 5:14, i així

no ser pres captiu, Col. 2:8, el do de discerniment és un do per distingir que és de Déu i que

és de Satanàs sense importanr lo “bo” que sembli.
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08
DISCERNIMIENT

Com a soldats de l'exèrcit de Crist, distingir que és esperit del món i l'esperit que procedeix

de Déu, 1 Cor. 2:12, és la clau per poder lluitar correctament. Quan Jesús estava

interactuant amb els seus deixebles i els va explicar com moriria i Pere el va portar a part i

el va reprendre, Pere, estava anant en contra del que Jesús amb prou feines havia dit. Jesús

li va respondre, “—Allunya't de mi, Satanàs!” (Marcs 8:33).

Nosaltres enfrontem oposició inclusivament de persones de les que confiem, perquè poden

ser usats per l'enemic per desviar-nos del seu camí. Durant aquests temps de dificultats,

lluites, i/o decisions nosaltres hem de demanar per discerniment per així determinar quina

és la voluntat del Senyor. Abans de venir a Espanya com a missioners vam tenir diverses

opcions, Espanya sent una. Com missioners destriar La Seva voluntat era essencial. La

nostra obediència a cercar-lo a Ell i el nostre procés de venir aqui, va ser de testimoni per

molts de la Seva mà a la nostra vida. Vam poder escollir el Seu plà, possant en pràctica el

discerniment. De vegades, en nivells menys importants, cerca la direcció de Déu per saber

on invertir el nostre temps en el Seu Regne, també pot ser difícil.

En tots dos casos necessitem discerniment de la voluntat/pla de Déu i el procés no sempre

és ràpid o fàcil. Hem de romandre enfocats en Crist i els Seus propòsits per lluitar per no

distreure'ns, Col. 2:8, i romandre alertes en oració, Efesis 6:18 , per poder discernir la seva

voluntat i assegurar-nos que el que ens influencia no es l'enemic. 



reflexió
DIA 08

 

ESPERIT SANT...

RESPOSTA

Desitjo i necessito el do de discerniment. Reconec que necessito que

m'ajudis a navegar la meva vida i que no estar enganyat és vital. Ensenya'm

fer servir el do de distingir entre esperits i així discernir el teu Esperit i

l'esperit de l'enemic en totes les àrees de la meva vida.

Doneu-nos el do de discerniment a ICB. Ensenya'ns a ser bons majordoms

d'aquest do per a la nostra protecció i aconseguir alinear-nos amb els teus

plans i camins. El teu pla amb aquest do que ens has donat distingint

entre l'Esperit teu i els de l'enemic és per escapar-nos dels esquemes de

l'enemic.

Ajuda'm a donar ús al meu do de discerniment amb valentia durant el

meu proccés d'aprenentatge, fent-lo servir com a eina per saber quan i com

interactuar (o no) amb la gent que em trobo cada dia. 

(Pren notes aquí)



SANTEDAT

09

Mentre creixia vaig escoltar històries miraculoses. 

Una de les meves preferides era sobre el meu avi qui va estar a Espanya durant el temps de

Franco. Un home jove amb una malaltia mortal no s’esperava que passes de la nit. Però els

creients van orar… tota la nit! L’endemà pel matí Déu l’havia curat! A tots se’ls hi va dir

que guardessin el secret, però el doctor no ho va poder callar. Com a resultat, el meu avi va

ser expulsat d’Espanya per “practicar la medecina sense llicència”.

Jo vaig néixer sense un os del maluc, però els creients van orar per mi. Quan la meva mare

em va dur a l’especialista, ell va mirar les radiografies sense l’os del maluc tot comparant-les

amb la nena que estava al damunt de la taula i li va dir: “Senyora, ha portat el nadó

equivocat perquè aquesta petita està perfectament normal.”

Vaig veure, també, miracles de primera mà. Recordo que el meu pare va ser curat d’una

hemorràgia interna, el meu germà va ser guarit d’una artritis infantil, i una dona va llençar

les seves crosses i va córrer per l’església. 

Però barrejat amb aquests testimonis de goig es troben les decepcions del meu oncle que va

morir de càncer, el meu germà que va morir d’una malatia congènita i el meu cunyat que va

morir de Coronavirus.
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SANTEDAT

El regal de la sanitat no és una vareta màgica. Déu és sobirà, i no pretenc poder explicar les

complexitats de per què uns són guarits i altres no.

No obstant, amb les qüestions i cicatrius que carreguem, llegim a la Seva paraula que Ell

dóna a alguns els “dons de guarir”.

La curació va ser el segell distintiu dels tres anys de ministeri públic de Jesús. Ell va donar

aquest do de sanitat als seus deixebles. Recordeu a Pere i a Joan al temple a la porta

anomenada la Bella: “de plata i d’or, no en tinc; però el que tinc, t’ho dono: En el nom de

Jesucrist el Natzaré, camina!” (Fets 3:6)

La frase que més crida la meva atenció és “però el que tinc, t’ho dono.” Pere sabia que Déu

li havia donat el poder mitjançant l’Esperit Sant per a orar per guariment. Aquest do de

guarir no va ser atorgat a Pere per al seu propi benefici. Li va ser donat per al benefici del

captaire qui va rebre el guariment i va poder caminar.

El repte que proposo per a nosaltres és atrevir-nos a orar per guariment. Podem dir com

Pere, “el que tinc, t’ho dono”. El seu Esperit ens va ser donat no per al nostre propi

benefici, sinó per al benefici d’aquells pels qui orem. Pot ser que un dia, algú per qui vas

orar escrigui una història i l'hi expliqui als seus fills. “Jo estava malalt/a, però els creients

van orar”.

 

 



reflexió
DIA 09 

 

ESPERIT SANT...

RESPOSTA

Demano que em donis la valentia i la fe per orar per guariment. Quan

escolti d‘una persona malalta o ferida aquesta setmana, m’arriscaré orant

pel seu guariment. No t’exigiré ni et diré el qué has de fer. Et demanaré i

després t’ho entregaré a tu i confiaré en tu, sense importar el que passi.

Si us plau, vessa els teus dons de guariment per a ICB. Que la gent trobi

salut per als seus cossos, així com per als seus cors. Que les nostres

relacions siguin sanes i les nostres ànimes estiguin completes. Que aquesta

església sigui un lloc on la gent vingui per trobar a Jesús qui encara guareix.

Que siguem coneguts com una casa de guariment, així com a un lloc on els

miracles passen. Que aquells que estan ferits tant de cos com de cor

vinguin a conèixer-te aquí.

(Pren notes aquí)



Us deixo la pau, us
dono la meva pau. Jo

no us la dono pas com
el món la dóna. Que els
vostres cors s’asserenin i

no temin

Joan 14 :27



EXHORTACIÓ

10

Mentre em desplaço per les xarxes socials, de tant en tant veig una petita figura animada.

De vegades és un animal, o una persona, i una vegada va ser un alvocat. Sovint apareixerà i

dirà "Ho estàs fent molt bé!" o "Ho tens!" o “Estic orgullós de tu!” I, per ximple que sembli,

sempre em fa somriure i m'anima, encara que sigui per un moment.

Tots necessitem ser exhortats a la nostra vida diària, especialment en el nostre caminar

cristià. Així com necessitem ànim per aixecar-nos i anar a treballar el dilluns al matí, sovint

necessitem el mateix amb el nostre caminar cristià. Alguna vegada has sentit un missatge

que et va donar ganes de sortir al món o fer un canvi a la teva vida? Aquest va ser un

missatge que et va exhortar perquè et va animar a prendre acció.
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Aquests dons no només ens són donats per l'Esperit, també són dons perquè els donem als

qui ens envolten. 

Aleshores, com donem aquest regal als altres? 1 Tessalonicencs 5:14 diu que hem d'“advertir

els ociosos i esvalotadors, animar els descoratjats, ajudar els febles, ser pacients amb tots”.

Sempre és fàcil animar els altres, però l'exhortació també és corregir i animar amorosament

altres persones a fer canvis. Hi ha persones a la meva vida que, pel fruit de la seva pròpia

vida i la confiança i el respecte mutus, són capaços d'exhortar-me a fer canvis i ser un cristià

més fort. Titus 1: 9 diu: "Ha de retenir fermament el missatge fidel tal com ha estat

ensenyat, perquè pugui animar els altres amb la sana doctrina i refutar els qui s'hi oposen".

Hem de tenir coneixement del que diu la Bíblia i fer servir la saviesa i la veritat que es

troben a les Escriptures per parlar a la vida d'altres persones.

Aleshores, veiem com creix la nostra comunitat mentre ens exhortem avui.

10
EXHORTACIÓ



reflexió
DIA 10

 

ESPERIT SANT...

RESPOSTA

Dona'm el desig d'aprofundir en la teva paraula per aprendre a ajudar

amb amor els altres.

Obre les nostres orelles per escoltar i acceptar la saviesa i la veritat de les

persones que has posat a les nostres vides perquè puguem créixer com a

comunitat de fe.

Ajuda'm a obrir els meus ulls a les persones al meu voltant que avui

necessiten exhortació i dona'm la valentia per parlar les paraules que em

dónes per compartir.

(Pren notes aquí)



FE

11

La fe és crucial en el nostre caminar amb Déu, perquè és mitjançant la fe en Jesucrist que

som salvats. També sabem que “sense fe és impossible agradar a Déu” (Hebreus 11:6a). 

Necessitem fe per creure i confiar en Déu quan encomanem les nostres vides a Ell

diàriament i afrontem les inevitables adversitats d’aquest món. Pot ser un repte viure per fe

quan ens sentim atrapats, limitats, atemorits per les nostres circumstàncies, les notícies, o,

fins i tot pels nostres propis defectes.

La bona notícia és que la fe ens és donada com un regal per mans seves, de manera que

puguem tenir una relació amb Ell, un Ser que no podem veure o comprendre, però en qui

podem confiar. 

Mitjançant l’Esperit Sant, tenim també accés al do espiritual de la fe, otorgat per Ell per al

bé comú. El regal de la fe capacita als creients a confiar en el Seu poder i inspira a altres a fer

el mateix. 

Dia 11 | 44

dia

“Perquè és per gràcia que heu estat salvats, mitjançant la fe, i això no ve de vosaltres

mateixos: és do de Déu” (Efesis 2:8).
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FE

També serveix per a desplegar la glòria de Déu a través de les vides d’aquells que el creuen a

Ell i a la Seva paraula sense reserves, com Xadrac, Meixac i Abed-Negó van fer al forn

ardent. Quan van ser amenaçats a ser llençats al foc si no adoraven a l’ ídol erigit pel rei

Nabucodonosor, aquesta va ser la seva resposta:

Quan les seves vides van ser miraculosament conservades i els testimonis van atestar que

estaven vius, sans i estalvis, tots es van quedar meravellats. El rei va lloar al Senyor i va

declarar que el seu Déu és un Déu que salva com cap altre. La seva fe en Déu i la seva

completa confiança en Ell (fins i tot si no els lliurava), va dur als altres a creure.

Que siguem com aquells homes i dones plens de fe de la Bíblia, els quals van permetre que

Déu es mostrés a si mateix, el Seu poder i la Seva glòria al món per mitjà de la seva fe.

“Xadrac, Meixac i Abed-Negó van prendre la paraula i digueren al Rei Nabucodonosor: A

nosaltres no ens pertoca prendre cap decisió sobre aquest afer. Perquè hi ha un Déu, al

qual nosaltres servim, que té poder per a salvar-nos de la fornal de foc ardent; i ens salvarà

de la teva mà. I si no és així, sàpigues, oh rei, que no donarem culte als teus déus, ni

adorarem la imatge d’or que tu has fet erigir” (Daniel 3:16-18)



reflexió
DIA 11 

 

ESPERIT SANT...

RESPOSTA

Dona’m el do de la fe. El do de creure en allò que no puc veure o entendre,

arraigat/da en la seguretat de que tu pots fer totes les coses. Ajuda’m a confiar

en tu incondicionalment i utilitza la meva fe per a dirigir a les persones a tu. 

Et demanem que ens donis el do espiritual de la fe als creients de la nostra

comunitat. Utilitza la nostra fe per a la teva glòria, dóna’ns l’oportunitat per a

creure en l’ increïble i ser coneguts com una església plena de fe i de l’Esperit

Sant.

Mostra’m a una persona que tingui la necessitat de que algú cregui junt amb

ella o fins i tot de la seva part. Ensenya’m quines coses específiques puc creure,

esperar, i pregar per altres al meu voltant que lluiten per tenir fe.  

(Pren notes aquí)



MISERICÒRDIA

12

Quan considero el do espiritual de la misericòrdia (Romans 12:8) penso que és sinònim de

compassió, però és més que això. També va unit a l'element clau del perdó quan una de les

parts ha estat perjudicada i decideix posar l'altra galta. 

Per exemple, David i Saül a 1 Samuel 24:1-22. Saül surt amb el seu exèrcit, perseguint David

per matar-lo, malgrat que David no ha fet cap mal a Saül. Hi ha un moment en una cova

en què hauria sigut ben fàcil per David acabar amb tot... matar Saül i deixar de fugir per

salvar la seva vida. Però per la convicció del Senyor, David va mostrar misericòrdia a Saül.

No el va matar. Aquesta decisió misericordiosa va conduir a la pau. Quan Saül va veure

que David podria haver-lo matat, es va desarmar emocionalment i va deixar de perseguir-lo.

Potser no tenim una persona que ens persegueix per matar-nos, però tots hem estat

maltractats i en aquesta cultura despietada hi ha moltes oportunitats de mostrar

misericòrdia tant dins com fora de l'Església. Què passa quan no et consideren a la feina per  

un posible augment quan saps que has fet bé la feina? Què passa amb aquestes paraules

feridores d'un amic que t'ha jutjat malament? Què passa amb l’abús d’un membre de la

família que et va trencar el cor, el cos i l’ànima?

Dia 12| 47

dia
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MISERICÒRDIA

Encara que haguem estat realment ofesos, cal valor i la bondat misericordiosa de Jesús per

perdonar i estendre la misericòrdia a aquesta persona. Déu Pare ens va mostrar la forma

més veritable de misericòrdia en enviar el seu únic Fill, Jesús, perquè morís pels nostres

pecats i després vencés la mort ressuscitant.

Així que fins i tot abans que ens dirigim a Déu per penedir-nos de les coses dolentes que

hem fet, Ell ja ha proporcionat la sortida, ja ens ha estès la veritable misericòrdia. És més,

Jesús no ens va deixar sols davant la vida una vegada que va ressuscitar i va pujar al costat

del Pare al Cel. Va enviar al bell, amorós, ple de veritat, que tot ho dóna, poderós company

de l'Esperit Sant per confortar-nos, equipar-nos i guiar-nos a través del viatge sinuós de la

vida.

 

Així que recordem la màxima misericòrdia de Déu envers nosaltres, per no enorgullir-nos

en les nostres pròpies forces i deixar d'estendre la misericòrdia als altres. Ho podem fer amb

alegria, perquè Ell ens va estimar primer (1 Joan 4:19).

"Però Déu demostrà el seu amor per nosaltres en això: que quan encara érem pecadors,

Crist va morir per nosaltres." Romans 5:8.

"I nosaltres no hem rebut l'esperit del món, sinó l'Esperit que ve de Déu, perquè

entenguem les coses que Déu en la seva bondat ens ha donat." 1 Corintis 2:12.



reflexió
DIA 12 

 

ESPERIT SANT...

RESPOSTA

Gràcies pel teu impressionant i misericordiós regal de Jesús i el teu pla etern de

tenir-me sempre amb tu. Ajuda'm a rebre el bell do espiritual de la

misericòrdia en tota la seva plenitud.

Ajuda'm a posar en pràctica el do de la misericòrdia amb els meus companys

creients. Que pugui exercir el meu paper en el manteniment de la unitat de

l'Esperit a l'ICB i a la comunitat de l'Església en general.

Mostra'm les oportunitats d'estendre el teu do de misericòrdia als que

m'envolten, tant els que conec com els que no conec. Amén.

(Pren notes aquí)



Viviu sempre contents,  
oreu contínuament,

 doneu gràcies en tota ocasió.
Això és el que Déu vol de

vosaltres en Jesucrist.
 

1 Tessalonicencs 5:16-18
 



MIRACLES

13

El nostre Déu està per damunt de tot i té tota l'autoritat i el poder – Ell és el Déu dels

miracles! 

Hi ha una diferència entre caminar amb el favor de Déu i ser empoderat per l´Esperit Sant

per fer un miracle. Podem, i hem de, mostrar els fruits de l'Esperit (Gàlates 5:22-23) en les

nostres trobades diàries amb aquells què ens envolten; tanmateix, quan ens enfrontem a

una emergència, a algun tipus de situació desesperadament urgent, necessitem el poder de

dalt i la gràcia per ser utilitzats per Ell de manera sobrenatural (1 Corintis 12:11).

Dia 13 | 51

dia

Miracles (1 Corintis 12:10)llegir

"Tot això és obra de l’únic i mateix Esperit, que distribueix els seus dons a cadascú tal com

ell vol." 1 Corintis 12:11
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MIRACLES

Considerem Moisès (Èxode 13:17-14:31). El grup d'esclaus acabats d'alliberar que Moisès va

treure d'Egipte era una comunitat de persones, no pas un exèrcit modern. Els homes, les

dones, els nens, els adolescents, els nadons i els ancians, alguns febles i altres forts, podien

veure la pols que aixecaven els cascos dels cavalls egipcis quan galopaven cap a ells pel

desert. Els diabòlics soldats egipcis carregaven els carros amb l'assassinat i la venjança als

cors afligits. Sense lloc on fugir, sense lloc on amagar-se, l'extensió del mar davant seu, el

desert a banda i banda, sense mariners o vaixells de rescat a l'horitzó, sense suport aeri

esperant per abalançar-se sobre l'enemic; Moisès necessitava ajuda urgent i immediata.

Sabia que havia fet tot el possible; la resta depenia del Déu dels miracles (Deuteronomi

20:1; 1 Samuel 17:47; 2 Cròniques 20:15). Moisès va creure, va confiar en Déu, va orar i

obeir, i quina poderosa obra miraculosa va fer el Senyor a través d'ell!

Recordem que Jesús és el faedor de miracles per excel·lència: va curar els malalts, va curar

els cecs, els sords, els lisiats i els malalts; va alliberar els oprimits, va caminar sobre les aigües,

va dominar la tempesta, va multiplicar els pans i els peixos, va ressuscitar els morts, va

vèncer Satanàs i les seves hordes i va vèncer la mateixa mort (Joan 21:25); no obstant això,

va dir que nosaltres, els que creiem, farem obres més grans que les seves (Joan 14:12).



reflexió
DIA 13 

 

ESPERIT SANT...

RESPOSTA

Si us plau continua recordant-me el teu poder i concedeix-me la gràcia

d'escoltar i obeir la teva veu en el nom de Jesús.

Ajuda a la nostra incredulitat - necessitem la teva gràcia per creure i

rebre, per orar i obeir, avui! Perquè puguem fer miracles al teu nom.

Amén

Sabem que desitges salvar els que ens envolten - si us plau ajuda'ns a fer

un pas en la fe i a obrar miracles a les vides d'altres per causa del teu

nom.

(Pren notes aquí)



LLENGÜES

14

El do de llengües de l'Esperit Sant té dues expressions. La primera expressió és un

llenguatge de pregària personal, i està disponible per a tot creient que rep el baptisme a

l'Esperit Sant (Fets 2:4). La segona expressió és un dels dons que està disponible quan els

seguidors de Jesús es reuneixen com el cos de l'església (1 Corintis 12:10, 28-30, Fets 2:5-12).

Aquesta segona expressió és un senyal del poder de Déu quan va acompanyada del do

d'interpretació, on algú a la reunió de l'església segueix el do de llengües amb una

interpretació del que es va dir (1 Corintis 14:22).

 

A 1 Corintis 14, Pau va abordar una situació en què sembla que l'església estava tenint

dificultats per operar en els dons de manera ordenada. Algunes persones estaven pregant en

veu alta en el seu llenguatge de pregària personal, i això estava causant confusió (1 Corintis

14:2-12). Pau simplement estava dient que el llenguatge de la pregària personal s'ha de

reservar per a la pregària privada (1 Corintis 14:28), i el do de llengües del cos només és útil

quan s'exerceix juntament amb el do d'interpretació (1 Corintis 14:28) ). 27).

Dia 14 | 54

dia

Llengües (1 Corintis 12:10)llegir
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LLENGÜES

Això no vol dir que el llenguatge de pregària personal estigui prohibit a totes les reunions

de l'església. Hi pot haver un bell “flux” entre pregar a l'Esperit (llenguatge de pregària) i

pregar amb comprensió (en un idioma conegut) quan hi ha un líder que pot guiar el grup

a través de pregàries privades simultànies. (1 Co. 14:13-17).

 

El do de llengües pot ser incòmode i arriscat si ningú no interpreta el missatge. Quan algú

sent que té un missatge en llengües, ho pot oferir amb humilitat explicant que sent que és

un missatge en llengües per al cos, no només una expressió del seu llenguatge privat de

pregària. Després, les persones del grup també poden demanar a l'Esperit Sant que doni a

algú la interpretació. Aquesta interpretació és una explicació a l'idioma conegut del grup

del que es va dir a través del missatge en llengües.



reflexió
DIA 14 

 

ESPERIT SANT...

RESPOSTA

Esperit Sant, omple'm avui. Et dono el control de la meva llengua, si

us plau dóna'm el meu propi llenguatge personal d’oració.

Si us plau allibera els dons de llengües i interpretació a ICB, perquè

puguem veure el teu poder.

A vegades no sé com orar per la meva família i amics que no et

coneixen. Si us plau, ora a través meu mentre jo oro per ells.

(Pren notes aquí)



"Em sento ple d’amor

perquè el Senyor ha escoltat

la meva súplica;

ha escoltat el meu clam

així que l’invocava."

 
Salms 1 16 : 1 -2
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