
Introducció

A "el text més bell del món" (C.S. Lewis1), el
rei  David  s'entusiasma  sobre  com  de  gran i
bona és la  llei  de Déu. Quin goig deslligat  i
quin inusual entusiasme per la Paraula de Déu!

A la Setmana d’Oració 2021 preguem perquè
l'Esperit de Déu faci en nosaltres el mateix que
va  fer  amb  en  David.  Preguem  perquè
purguéssim redescobrir el poder transformador
i inspirador de la Paraula de Déu. Perquè les
persones  a Europa pugues gaudir un  cop més
de la saviesa i el goig donats per Déu (vs.7-8).
Somiem  amb  persones  que  tenen  els  ulls
brillants perquè han entrat en contacte amb la
Paraula vivificant de Déu (v.8). Junts preguem
perquè les persones es proposin trobar el seu
aliment i vida en Jesucrist en la Bíblia. Prega
amb nosaltres.

Per cada  dia  de  la  Setmana  d’Oració  de
l'Aliança  Evangèlica  ens  enfoquem  en  un
aspecte  de  la  Bíblia  (llegir,  viure,  compartir,
convidar,  pensar,  experimentar,  escoltar,
adorar)  fent  servir  un  verb.  La  Setmana
d’Oració de l'Aliança 2021  ha estat preparada
conjuntament per dues associacions nacionals
de  parla  francesa  i  alemanya  de  l'Aliança
Evangèlica Suïssa i amb el suport de Bíblica2.
Tindrà lloc de l'10 a el 17 de gener de 2021. 

1 Sobre el Salm 19 a Reflections on the Psalms 
(Harcourt Brace, Orlando, FL)  1986, pg 63.

2 The International Bible Society, Belfast, UK.

Psalm 19. 7-10

La llei de Jahveh és perfecte, 

restaura l’ànima: el testimoni de 

Jahveh és ferm, fa savi el senzill. 

Els preceptes de Jahveh són rectes, 

alegren el cor: 

el manament de Jahveh és pur, 

il lumina els ulls. El temor de ·
Jahveh és net, roman per sempre: 

els judicis de Jahveh són veritat, 

tots alhora són justos; més 

desitjables que l’or, i més que molt 

or refinat; són més dolços que la 

mel que regalima de la bresca.

Suïssa. 
Secretari general de l'Aliança Evangèlica Suïssa - (Part de 
parla alemanya)

Del text a: www.alianzaevangelica.es  
      Alianza Evangélica Española

Text  bíblic:  Bíblia  versió  de  Trinitarian  Bible  Society
(TBS), Londres (2009)
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Dg - 10 gener del 2021

Dia 1 – Llegeix

Meditació

El 2011, a Willow Creek, la mega-església amb
seu a Chicago, va publicar els resultats del seu
estudi "Reveal". Més de mil esglésies de totes
les  mides,  denominacions  i  localització,  així
com  250.000  persones,  van  participar  en
l'enquesta.  Dos dels resultats  més significatius
de  l'enquesta  es  van  relacionar  amb  el
compromís  tant de  l'església  com de  l'
individu amb les Escriptures: 

Res  té  major  impacte  en  el  creixement
espiritual que la reflexió sobre les Escriptures;
Les esglésies amb "millors pràctiques" (les que
es troben en el 5% de les respostes amb major
puntuació)  "incorporen  la  Bíblia  en  tot".

Això va ser un  xoc per a Willow Creek, qui
havia passat dècades sent pioners en un model
sensible  al  buscador  i  dedicant  tots  els  seus
recursos a la creació de programes pel consum
dels seus membres. Se suposava que un major
compromís  amb  els  programes  ministerials
d'una  església  conduiria  automàticament  al
creixement  espiritual.  No  obstant  això,  els
resultats van mostrar que aquest no era el cas.
Això va provocar un replantejament dramàtic
de  l'estratègia  i  l'enfocament  de  Willow,  i  el
més  significatiu va ser el compromís d'ajudar
als  membres  a  involucrar-se  amb  les
Escriptures pel seu compte fora de l'església. 

En  el  Salm  119,  escrit  fa  2.500  anys,  el
salmista celebra el poder de la Paraula de Déu
per frenar les actituds i comportaments 

Salm 119.11

«He atresorat el teu parlar en el 
meu cor, per no pecar contra tu».
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pecaminosos.  Coneix  de  primera  mà  la  seva
eficàcia per fomentar l'obediència a la llei de 
Déu.  Però,  què  podem aprendre  d'això  en  el
segle XXI?

Vivim en una època en la qual podem celebrar
la disponibilitat d'un text escrit en gairebé tots
els  idiomes  d'Europa;  el  salmista  va  tenir  el
privilegi  de  celebrar  la  centralitat  que  la
Paraula de Déu va jugar en la vida de la gent.
Es creu àmpliament, possiblement (degut a les
referències a passatges dels profetes de l'exili)
que el Salm 119 va ser escrit poc després de
l'exili a Babilònia, quan els principals símbols
de  la  presència  de  Déu  enmig del  poble,
l’original de l'Arca de l'Aliança i la Monarquia,
s'havien perdut. La presència de Déu ara es veu
de manera suprema en la Torà, la llei de Déu.
És per això que el salmista està tan compromès
en ‘amagar’ la paraula en el seu cor: és la veu
de Déu mateix! 

Considera la teva pròpia salut espiritual: estàs
creixent  en  el  teu  amor  per  Déu  i  en  el  teu
amor  pels  altres?  ¿Quines  pràctiques
espirituals  pots  adoptar  en  la  teva  vida  per
mantenir  el  foc  encès,  recordant  sobretot  del
compromís amb les Escriptures és,  amb molt,
l'indicador més important de salut i creixement
espiritual?
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Motius d'oració  :  

• Dóna gràcies per la disponibilitat de 
l'Escriptura a Europa, especialment per tos 
aquells que fa segles van donar la seva vida, 
per veure la Bíblia traduïda a l'idioma del 
poble.

• Prega per la labor continuada de la 
traducció, perquè els pobles del món que 
queden sense Bíblia, aviat puguin llegir i 
escoltar la Paraula de Déu (més detalls a: 
https://illuminations.bible/pray - en anglès).

• Pastors i líders: preguem per les persones 
de les esglésies on serviu, perquè creixin en 
el seu amor per la Bíblia i la seva obediència
als seus ensenyaments.

• Membres de l'església: pregueu pels 
vostres pastors i líders, perquè puguin 
continuar predicant la Bíblia fidelment, així 
com per equipar per un viatge de per vida 
en les Escriptures.

autor
Oli Proctor, de la Gran Bretanya
Gerent d'Associacions Bíbliques per a 
Europa i Àsia central

Oració suggerida

«Feliç l’home que no camina en el consell dels
malvats, i no s’està en el camí dels pecadors, i 
no s’asseu en el seient dels que se’n burlen. 
Perquè el seu delit és en la llei de Jahveh, i en 
la seva llei hi medita dia i nit. Serà, doncs, com
un arbre plantat vora braçals d’aigua, que dóna
el seu fruit al seu temps, i el seu fullatge mai 
no es marceix, i tot el que fa prospera» (Salm 
1.1-3).

Reflexió

Pren uns 15 a 20 minuts llegint el  Salm 119
íntegrament.  És  el  capítol  més  llarg  de  la
Bíblia (amb 176 versicles) però té premi per al
lector que es compromet a estudiar les seves
veritats. Considera llegir la Biblia sencera junts
com església o com a grup petit. Bíblica té un
recurs  útil  per  ajudar  a  fer-ho,  es  diu
"Experiència Bíblica Comunitària". 
(Community Bible Experience) - vegeu-ho aquí
per a més detalls:   

     www.biblicaeurope.com/cbe 

CN22@ (gener - 2021) 3

http://www.biblicaeurope.com/cbe
https://illuminations.bible/pray


Dl - 11 gener del 2021

Dia 2 – Viu

Meditació

Si volem impactar a la societat, de vegades ens
hem d'aturar i  fer-nos les preguntes correctes
com: 
Per què fem el que fem? 

Quina  és  la  nostra  motivació  per  a  la  nostra
participació en la justícia social? 

Quines són les necessitats reals? 

Hauríem  de  convertir-nos  en  experts  en  les
necessitats dels que ens envolten.

Jesús va entendre que fer preguntes és la forma
més sàvia d'ajudar les persones a madurar. A
més, es va posar a disposició de les persones
que  volguessin  fer-li  preguntes.  Hi  havia
alguna cosa que atreia Jesús a persones de totes
les classes i generacions.

lluc 10.25-37

Paràbola del bon samarità 

I heus aquí, un doctor de la llei 

s’aixecà per provar-lo, dient: 

Mestre, què he de fer per heretar la

vida eterna? Ell li digué: Què hi ha 

escrit en la llei? Què hi llegeixes?

I va respondre i digué: Estimaràs el

Senyor el teu Déu amb tot el teu 

cor i amb tota la teva ànima i amb

tota la teva força i amb tota la 

teva ment; i al teu proïsme com a 

tu mateix.

Ell li digué: Has contestat 

correctament. Fes això, i viuràs. 

Però ell, volent justificar-se a si 

mateix, digué a Jesús: I qui és el 

meu proïsme?

I Jesús respongué i digué: Un home 

baixava de Jerusalem a Jericó, i va

caure entre uns lladres que el van 

despullar, el van ferir i se’n van 

anar deixant-lo mig mort. I per 

coincidència baixava un sacerdot 

per aquell camí i, en veure’l, va 

passar de llarg per l’altre cantó. I 

també un levita, igualment, en 

arribar prop d’aquell lloc, el va 

veure i passar de llarg per l’altre 

cantó.

Però un samarità que viatjava pel 

camí, arribà prop seu i, en veure’l, 

en va tenir compassió. I s’hi atansà,

li va embenar les ferides i hi va 
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Jesús respon amb la paràbola del bon samarità.
En conclusió, Jesús fa una altra pregunta: 

"Quin  d'aquests  tres  et  sembla  que  va  ser
proïsme de l'home que va caure en mans dels
lladres?" (10:36) 

Aquest  erudit  religiós  descobreix  que  la
justícia  social  (respectar  la  voluntat  de  Déu)
comença  simplement  amb  ser  proïsme,
mostrant compassió allà on es troba.

Cada cristià està cridat a ser proïsme, a estar en
contacte amb els altres. No tenim control sobre
aquells  que són els nostres veïns, però tenim
total llibertat per comportar-nos com un "veí"
amb els altres. Converteix-te en veí. Obrim els
ulls  a  la  realitat  que  ens  envolta.  A través
d'accions  concretes  i  de  les  nostres  actituds,
Jesús  ens  crida  a  unir-nos  a  ell  per  crear  un
món  més  just.  El  nostre  compromís  implica
dues relacions: una amb Déu i una altra amb el
nostre  proïsme:  és  única  i  mateixa  crida.  La
justícia  de  Déu  és  sempre  social.  Busquem
junts la seva justícia.

Pot ser que la gent no llegeixi la Bíblia, però
llegeix  les  nostres  vides.  «Vés  i  fes  alguna
cosa!»:  Aquest  va  ser  el  desafiament  que  el
general  William Booth,  fundador  de l'Exèrcit
de Salvació, li va donar al seu fill Bramwell,
després d'haver vist la difícil situació de moltes
persones  sense  llar  a  Londres.  Camina  i  viu
l'evangeli.

vessar oli i vi; desprès el muntà 

damunt de la seva cavalcadura, el 

dugué a l’hostal i en va tenir cura. 

I l’endemà quan marxava, tragué 

dos denaris, els donà a l’hostaler i li

va dir: Tingues cura d’ell, i tot el 

que gastis de més, jo t’ho pagaré a 

la meva tornada.

Quin d’aquests tres et sembla que 

va ser el proïsme d’aquell que 

havia caigut entre els lladres?

I digué: El qui va tenir 

misericòrdia envers ell. Llavors 

Jesús li digué: Vés, i tu fes igual.

Motius d'oració:

• Que puguem guanyar una major consciència 
de les necessitats socials en el nostre propi 
barri. 

• Que tinguem el valor d'obeir quan el nostre 
Senyor diu: "Vés i fes el mateix". (Lluc
10.37).

• Que nosaltres, com Jesús, estiguem 
disponibles per als que tinguin preguntes.

• Que puguem obrir els nostres ulls per veure  
aquells a qui altres podrien ignorar.
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Oració suggerida

Senyor, em pregunto: ¿què té de diví el meu 
credo, si estic cec a la necessitat humana? Es 
necessita coratge per buscar justícia, per anar 
contra el corrent, però tu vas donar un clar 
imperatiu d'anar i fer el mateix que el bon 
samarità. Obriu-me els ulls i cor per tornar-me 
sensible a la necessitat humana en el camí que 
caminaré avui. Que el teu esperit de compassió
em impulsi a actuar mentre lluito, amb altres, 
per fer avançar el teu regne aquí a la terra. Que
busquem la justícia, la teva justícia, junts.

Reflexió

• L'acció del Bon Samarità li va costar una 
mica personalment. 
¿Estem disposats a pagar el preu quan el 
Senyor espera que "anem i fem alguna cosa"?

• El samarità va demanar ajuda a l'hostaler i li 
va confiar al seu veí. 
¿Qui pot ajudar-nos a aconseguir la justícia 
social, fins i tot fora del nostre "cercle" 
habitual?

• Fem preguntes com a excusa per no exercir el
deure de tenir cura que ens ha donat Déu?

• Com puc ser un veí compassiu per a algú 
avui?

autor  a  
E. Jane Paone, de Suïssa
Comissionada de l'Exèrcit de Salvació per al 
territori de Suïssa, Àustria i Hongria
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Dm - 12 gener del 2021

Dia 3 –
Comparteix

Meditació

La vida d’avui en dia té a veure amb relació,
¿no és així? És una paraula de moda que s'usa
a  tot  arreu.  Les  nostres  parelles  són
associacions, el nostre treball en equip és una
associació,  i  la  nostre  activitats  amb
organitzacions similars a les mateixes sol ser
etiquetat amb l'epítet d'associació. Molt sovint,
com a organitzacions que donen la Bíblia als
necessitats  o als  més petits,  podem tenir  una
tendència  no  desitjada  i  no  planificada  de
veure  als  que  ho  suporten  econòmicament  i
amb pregària  com simplement  un meravellós
recurs  i  una  benedicció.  De  fet,  Pau  mostra
que,  a través de la  seva relació amb ells,  en
realitat s'estan transformant. Pau es centra que
aquest  "bona feina"  es  dugui  a  terme.
L'associació  en  l'evangeli  que  els  filipencs
tenien  amb  Pau  és  una  manifestació  d'un
compromís amb Crist i un compromís de fer la
seva  part.  Si  Pau  tenia  aquest  punt  de  vista
equilibrat, nosaltres també podem. Encoratgem
als nostres colaboradors per fer la seva part i
igualment  hem  de  lloar  Déu  perquè  la  seva
associació és part de dur a terme la bona obra
de Déu en les seves vides. Aquí, més que en
qualsevol altre lloc de la Bíblia, l'èmfasi està
en el goig i la lloança que resulten de la 

Filipencs 1.3-6

Dono gràcies al meu Déu en tot 

record de vosaltres, sempre en cada

pregària meva per tots vosaltres, 

pregant amb goig, a causa de la 

vostra participació en l’evangeli, 

des del primer dia fins ara. Estic 

ben segur d’això: que aquell qui va 

començar en vosaltres una boa 

obra, l’anirà complint fins al dia de

Jesu-Crist.

  autor
Stew Johnson, de Gran Bretanya
serveix al desenvolupament de lideratge per
als traductors
de la Bíblia Wycliffe a Europa

autora  
Barb Speck, la Gran Bretanya

treballa en comunicacions
per Wycliffe a Europa
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reflexió de Pau sobre el  fet  que filipencs,  de
fet,  estan  exercint  el  seu paper  mitjançant  el
generós suport financer del seu ministeri.

Amb  quina  freqüència  encaixem
inconscientment als que participen en la secció
de "donants"? Amb quina freqüència el nostre
llenguatge mostra un sentit fins a cert punt que
aquestes persones estan en un lloc espiritual en
el  qual,  com que  poden,  i  seguirien  donant?
Assumir  que  no  tenen  problemes  i
preocupacions  que  els  deixin  desencaixats  o
que els impedeixin aconseguir la glòria de Déu
és poc realista i comprensiu. Fins i tot podríem
sentir-nos temptats a no preocupar-nos per això
mentre els diners arribin. No obstant això, és
interessant  que  el  pensament  final  de  Pau al
verset 6 reflecteixi la seva confiança que, per al
seu equip de suport, els seus socis a Filips, Déu
completarà la bona obra que Ell va començar
en ells.

Avui,  reflexionem  amb  alegria  sobre  aquest
gran  núvol  de  seguidors  que  donen
generosament,  tant  econòmicament  com
espiritualment, i fan possible la traducció i el
lliurament  de  la  Bíblia.  Reflexionem  també
sobre  els  mitjans  dins  dels  quals  aquesta
generositat i suport és un signe de la bona obra
portada a terme per un Déu sobirà,  amorós i
proactiu.

Motius d'oració:

Gràcies Pare celestial:
• Per unir-nos en amor i unitat mentre 
treballem junts en cooperació. Així com el 
"ferro esmola el ferro", esmolem i animem els 
uns als altres en Crist (Colossencs 3.14, 
Proverbis 27.17). Preguem per les  
associacions a tot Europa enfocades a donar la 
Bíblia a les persones sense ella.
• Per omplir-nos diàriament de el coneixement 
de la teva voluntat amb tota saviesa i 
enteniment espiritual. Volem caminar d'una 
manera digna de tu, per complaure't en tots els 
aspectes. Ajuda'ns a donar fruit en tota bona 
obra a mesura que junts creixem en el nostre 
coneixement de tu (Colossencs 1.9,10). Que el 

treball de Wycliffe a Itàlia doni fruits i a 
l'enfocar-se en la traducció de la Bíblia a 
Rússia.
• Que no retinguis ni retiris els dons i als qui 
crides. Per la teva gràcia, continua 
desenvolupant-los dins nostre mentre ens 
associem com colaboradors junts en l'evangeli.
(Romans 11.29). Lloa a Déu per l'associació 
entre Wycliffe a Noruega i el poble de Raja de 
el sud-est asiàtic.
• Que a alguns de nosaltres se'ns dóna la tasca 
de plantar i a altres regar, però tu, Déu Pare, tu 
produeixes el creixement. Gràcies per assignar-
a cada un de nosaltres la nostra part en els 
plans i propòsits de La teva regne. Que siguem 
fidels i diligents en el compliment de La teva 
missió (I Corintis 3.6,7).
• Per tots aquells que es lliuren amb generositat
i sacrifici a l'obra de l'evangeli. Que els que 
donen suport econòmic i l'oració coneguin la 
gratitud de les organitzacions de traducció de 
la Bíblia per proporcionar "llavor per al 
sembrador". Que hi hagi una collita
increïble de justícia per la teva glòria i lloança!
(2 Corintis 9.10).

Oració suggerida

Estimat Pare celestial. Quin goig i quin 
privilegi és col·laborar amb tu en el teu regne 
que aviat vindrà. Gràcies pel cos de Crist al 
voltant del món que has anomenat, equipat i 
entrenat per fer la teva voluntat. Al associar-
nos en la traducció i distribució de la Bíblia, 
que tinguem un gran impacte en el món per a 
Crist. Senyor, avui ens sotmetem de nou a tu. 
Si us plau, fes una obra divina en i mitjançant 
nosaltres que tindrà efectes de llarg abast per al
bé del món i per a la teva glòria. En el nom de 
Jesús preguem. Amén.

Reflexió

Penseu unir-vos a Wycliffe, Bíblica, Societats 
Bíbliques Unides i moltes altres agències 
bíbliques en l'Aliança IllumiNations per fer 
que la Paraula de Déu sigui accessible per a 
tothom per a l'any 2033. Visiteu 
Illumi  N  ations.bible   per obtenir més 
informació.  
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Dc - 13 gener del 2021

Dia 4 – Convida

Meditació

Fa trenta anys, un amic em va convidar a unir-
me al  grup d'estudiants cristians  de la  nostra
escola secundària. Va ser allà on vaig entrar per
primera vegada en contacte amb la fe cristiana.
En el grup, simplement llegíem la Bíblia junts.
No es tractava del que hauria o no hauria de
fer, pensar o creure. Estudiem i estudiarem la
Bíblia per descobrir qui era Déu.

El meu amic no es va guardar el seu tresor per
a si mateix, sinó que em va convidar a buscar-
ho  també.  Que  la  fe  sigui  compartida  i
transmesa ha estat part del cristianisme des del
principi.  No  obstant  això,  compartir  la  fe
abasta molt més que comunicar certes creences
o doctrines, o fins i tot passatges individuals de
les Escriptures. Abans de res, una invitació a la
fe cristiana és una invitació a la gran narrativa
de  la  llibertat  de  Déu  i  la  humanitat:
d'Abraham a l'Èxode, del Nadal a la Pasqua.

És principalment a través de la Bíblia que Déu
es  comunica  amb  nosaltres.  La  funció  de  la
Bíblia és més aviat com la tenda, el tabernacle,
de  l’Antic  Testament:  és  el  lloc  designat  per
entrar a la presència de Déu.

Deuteronomi 6.20-21, 24-25 

Quan demà el teu fill et pregunti, 

dient: Què signifiquen els 

testimonis, i els estatuts, i els 

judicis, que Jahveh, el nostre Déu, 

us ha manat? Llavors diràs al teu 

fill: Vam ser esclaus del Faraó a 

Egipte, i Jahveh ens tragué 

d’Egipte amb mà forta. ... I Jahveh 

ens va manar de complir tots 

aquests estatuts, de témer Jahveh, 

el nostre Déu, per al nostre bé tots 

els dies, per mantenir-nos vius, com

fins avui. I serà justícia per a 

nosaltres, quan tindrem compte de 

practicar tot aquest manament 

davant Jahveh, el nostre Déu, tal 

com ell ens ha manat.
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Oferir la Bíblia a altres no és només un regal
per  a  l'altra  persona.  Llegir  la  Bíblia  en
comunitat ens ajuda a descobrir el seu valor i
les seves riqueses. Quan llegim la Bíblia junts,
Déu ens parla a través de les paraules d'altres
tant com a través del text imprès. A més, pot
ser  útil  llegir  la  Bíblia  amb  una  varietat  de
mètodes. Alguns mètodes estan dissenyats per
ajudar les persones amb menys coneixements
teològics o una personalitat menys extravertida
a trobar el seu lloc en un grup.

Un mètode que m'agrada particularment és la
lectura  paral·lela  de  textos  relacionats  de
l'Antic i Nou Testament, per ex. La unció del
David (1 Samuel 16.1-13) i la de Jesús (Joan
12.1-8). En convidar-nos a buscar similituds i
diferències  en  els  textos  específics,  aquest
mètode  és  un  gran  punt  de  partida  per
comprendre  el  panorama  general  de  la
narrativa de la llibertat de Déu, sense deixar de
ser  accessible  per  a  aquells  amb  menys
coneixement  bíblic.  És  un  mètode  que  ens
ajuda a compartir el tresor de la paraula de Déu
i amb ell el missatge del seu Evangeli.

  autor
 Ric Bossard, de Suïssa
 dirigeix el Grup de Treball             
d'Educació de la VBG (IFES Suïssa) és 
també el director d'una escola de poble

    Motius d'oració:

• Sigui agraït pel tresor que guardem a la 
Bíblia.

• Que puguem veure que necessitem l'ajuda 
d'una comunitat per descobrir plenament 
aquest tresor.

• Que Déu ens concedeixi la llibertat, 
l'oportunitat i el desig d'oferir la Bíblia als 
altres d'una manera molt senzilla.

• Descobrir la Bíblia com un "tabernacle" de la
presència de Déu.

• Ora per la revelació divina quan llegim la 
Bíblia junts.

Oració suggerida

Senyor nostre Déu, 
has sembrat la teva llavor, 
has donat el teu Fill;
 trencat i mort per nosaltres, 
Ell és pa i vida per al món. 
Et preguem que trobem la força per seguir el 
seu camí:
Perquè siguem fructífers els uns envers els 
altres, que siguem llavor i nutritius com el pa. 
I visquem vides així de feliços. 
Amén   

Huub Oosterhuis; original en alemany

Reflexió

Com podem convidar als nostres amics i veïns 
a llegir la Bíblia junts? Quines paraules podem 
utilitzar?

  Motius d'oració:

• Sigui agraït pel tresor que guardem a la 
Bíblia.
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Dj - 14 gener del 2021

Dia 5 – Pensa

Meditació

El que trobo fascinant de Jesús és que no ens
demana que desconnectem les nostres ments.
Més aviat al revès, el major manament diu que
estimarem Déu amb tota la nostra ment. Déu
estima quan pensem, investiguem i comprenem
els seus pensaments.

Però  al  fer  això,  sovint  ens  trobem  amb
preguntes que ens fan sentir insegurs: com he
de fer front als passatges difícils de la Bíblia?
Com  encaixen  certes  declaracions  bíbliques
amb un Déu amorós? Per què visc tant poc de
les promeses fetes en la Bíblia? Déu et convida
a no deixar de banda preguntes com aquestes,
sinó  a  investigar-les.  Aprofundir,  investigar  i
discutir-les  amb  Déu  i  amb  altres  persones.

Els dubtes i les proves pertanyen a la nostra fe.
La Bíblia parla d'elles. Les mares i els pares de
la fe les coneixien.

Però, com influeixen en les nostres oracions?
Quan  deixem  de  parlar-nos  amb  honestedat
entre  companys  o  amb  una  amistat,  ens
distanciem.

Lluc 10.27

I  va  respondre  i  digué  (Jesús):
Estimaràs  el  Senyor  el  teu  Déu

amb tot  el  teu  cor  i  amb tota  la

teva  ànima  i  amb  tota  la  teva

força i amb tota la teva ment; i al

teu proïsme com a tu mateix.

Les coses que no es diuen bloquegen l'accés a
l'altra persona. La distància augmenta. Es torna
més  difícil  estar  junts.  Això  és  el  que  pot
passar  quan  no  compartim  amb  Déu  les
preguntes  i  les  dubtes  importants que
envaeixen la nostra ment i el nostre cor. 

Els Salms ens mostren com podem romandre
en  conversa  amb  Déu.  Els  salmistes  es
lamenten  i  vessen  els  seus  cors  a  Déu  (per
exemple,  el  Salms  13  i  69),  honestament  i
sense  pèls  a  la  llengua.  Els  pensaments
s'expressen  en  brut.  No  obstant  això,  encara
que  les  seves  ments  i  cors  estan  plens  de
preguntes  i  dubtes,  experimenten  com  la
confiança sorgeix del  diàleg honest amb Déu.
Durant  segles,  homes  i  dones  en  oració  han
emprat prestades  paraules  dels  Salms  quan
conversaven amb Déu. 

A més de l'oració honesta, és útil fixar els ulls
en  Crist.  Fins  i  tot  si  lluitem amb passatges
difícils de la Bíblia, tornem una i altra vegada
al lloc on l'amor de Déu es  mostra davant els
nostres  ulls  amb  tota  claredat.  Quan  miro
Jesús, em queda clar que la seva promesa és
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per  a  mi:  ¡La  meva  fe  no  depèn  dels  meus
sentiments  o  pensaments,  sinó  de  les  seves
promeses! Ves a dormir en elles com en un llit
de  plomes  suaus.  Respira  profundament.
Perquè Ell està del nostre costat. (Romans 8.31
d'ara endavant) 

«Què direm, doncs, a aquestes coses? Si Déu
és per nosaltres, qui contra nosaltres?»

 autora
Heike Breitenstein, de Suïssa
Expositora a l'Institut Zacharias de Ciència, 
Cultura i Fe

    Motius d'oració:

lloança
• Que Déu ens convidi a buscar-lo amb la 
ment.
• Per la seva invitació a mantenir una conversa 
honesta amb ell.
• Que res pot separar-nos del seu amor, ni 
preguntes, ni dubtes, ni proves!
lamentació
• On no entenem a Déu, on estem decebuts i 
enfadats.
• On la Bíblia ens sembli desconeguda, 
incomprensible i dubtosa.
• On el caràcter de Déu és un misteri per a 
nosaltres i on el seu amor no sembla arribar al 
nostre cor.
súplica
• Que Jesús es trobi amb nosaltres en la nostra 
recerca, pensament i investigació.
• Que ens mostri la seva perspectiva sobre les 
nostres preguntes i dubtes.
• Que parli a les nostres ments i cors i que 
puguem confiar-hi.

Oració suggerida

Les influències externes poden tenir èxit 
temporal en treure't al teu Senyor, però no 
poden aconseguir treure't a tu del teu Senyor! A
vegades pot semblar que estàs caient a 
l'abisme, però no podràs caure més baix que en
les mans salvadores de Déu.
Hans-Joachim Eckstein, "Du hast mir den Himmel 
geöffnet"; del original alemany

"I jo els dono vida eterna, i mai no es perdran, i
ningú no les arrabassarà de la meva mà. El 
meu Pare que me les ha donat, és més poderós 
que tots, i ningú no les pot arrabassar de la mà 
del meu Pare. Jo i el Pare som u".         

          (Joan 10.28-30).
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Dv - 15 gener del 2021

Dia 6 – 
Experimenta

Meditació

Tinguem un bufet bíblic!

Durant  més  de  5  anys,  hem  albergat  i
desenvolupat una experiència de Bíblia oberta
simple  i  estimulant  per  a  la  nostra  església
local  i  per  a  persones  sense  antecedents
cristians.

És sorprenent  observar com la  Bíblia toca el
cor i la ment de tots els participants, dia rere
dia!  En  només  uns  minuts,  podràs  reproduir
aquesta  experiència  en  la  teva  comunitat.  Es
diu  "Esmorzar  Bíblic"  perquè  sovint  és  el
primer que fem al matí.

Durant  la  setmana,  la  nostra  església  està
dispersa  per  molts  llocs  diferents  com  una
"missió d’enviat". No obstant això, és possible
tenir  una llista comuna de llibres bíblics que
volem  llegir  i  meditar  junts  de  manera
sincronitzada.  En  5  dies  a  la  setmana  tots
llegim el mateix capítol de el mateix llibre 

Isaïes 55.10-11

Perquè, com baixa la pluja i la neu 

dels cels, i no hi torna, sinó que 

rega la terra, i fa produir i fa 

brotar i dóna llavor al sembrador i

pa al qui menja, així és la meva 

paraula que surt de la meva boca: 

no torna a mi buida, sinó que fa 

allò per que l’he enviat.

Salm 119.112

Inclino el meu cor a practicar els 

teus estatuts, per sempre, fins a la 

fi.

mateu 7.24-27

Tot aquell, doncs, que escolta 

aquestes meves paraules i les fa, el 

compararé a un home assenyat que

va edificar la seva casa damunt la 

roca. I va caure la pluja, i 

vingueren les riuades, i bufaren els 

vents, i envestiren contra aquella 

casa: i no s’ensorrà perquè estava 

fonamentada damunt la roca. I tot 

aquell que escolta aquestes meves 

paraules i no les fa, s’assembla a un

home desassenyat que va edificar 

la seva casa damunt la sorra. I va 

caure la pluja, i vingueren les 

riuades, i bufaren els vents, i es 

llançaren contra aquella casa, i 

s’ensorrà i fou gran la seva 

ensorrada.
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bíblic.  Després  de  llegir  el  passatge  amb
atenció, tots seleccionen un versicle, un tema o

un passatge que es destaqui per a ells. No es
tracta  d'un  estudi  exegètic  complet  de  el
capítol, ni molt menys; només una manera amb
la  qual  ens  identifiquem  en  aquest  moment
amb Jesús. Meditem sobre aquest pensament i
compartim la nostra experiència en un grup de
WhatsApp a través d'un missatge curt amb una
estructura definida simple:

1. "Quin versicle / passatge / tema m'ha cridat
l'atenció avui?"

2.  "Què  faré  al  respecte?"  (Això  pot  ser  un
compromís  de  pregar,  parlar,  posicionar-me,
etc.,  o  qualsevol  cosa  específica  que  Jesús
demani en aquest moment).

El  grup  no  necessita  respondre  a  aquests
missatges (un polze cap amunt ocasionalment
de  que  està  bé!).  Però  preguem per  tots  els
participants  d'aquest  dia.  De  tant  en  tant,  el
grup pot reunir-se en persona,  i...  ¡potser per
esmorzar!

La  paraula  de  Déu  es  rep  i  s'aplica  amb  el
suport  constant  d'una  comunitat  de  pregària.
Simple, ¿oi?

En els  darrers  anys,  diversos no creients han
descobert el missatge de l'Evangeli a través de
l'«Esmorzar Bíblic», directament al text de la
Bíblia,  i  les  seves  vides  s'han  transformat  i
s’han arrelat en la paraula de Déu. Lloat sigui
Déu  perquè  avui  s'han  iniciat  centenars  de
grups i milers de persones, per primera vegada
a  la  vida,  llegeixen  i  experimenten  la  Bíblia
cada dia.

autor
 Christian Kuhn, de Suïssa
 Director de l'Aliança Evangèlica                   
Suïssa (Part francòfona)

Motius d'oració:

• Ora per la set i la fam espirituals de la teva 
església o pel grup petit amb el qual et 
relaciones regularment.
• Ora per aquells que no tenen / no poden / no 
volen accedir als tresors de la Bíblia.
• Ora per aquells propers que no coneixen 
l'Evangeli de Jesús i que podrien connectar 
fàcilment amb la seva Paraula.
• Ora perquè el teu grup doni la benvinguda als
no creients en la vostre "taula espiritual" i 
comparteixi una festa del regne.
• Ora per vides transformades a través d'un 
caminar diari amb Jesús, escoltant i aplicant la 
seva Paraula.

Oració suggerida

Senyor Jesús, gràcies per la teva Paraula. És un
testimoni viu de la teva presència en la meva 
vida, dia rere dia. Escoltar atentament la teva 
voluntat amorosa per a mi i practicar el teu 
amor canvia tota la meva vida ... no
de cop i volta en un instant, sinó en un 
meravellós procés de transformació que 
condueixes amb tanta cura. Ajude’m avui, a 
escoltar-te i obeir la teva amorosa instrucció. 
Gràcies perquè per la teva gràcia em convides 
a les moltes coses bones que tens preparades 
per a mi. Amén.

Reflexió

• Estan alguns dels meus veïns i col·legues de 
treball a punt per descobrir la Bíblia?
• Com puc trucar a la meva església per 
començar una experiència bíblica sostenible?
• Podria un esmorzar bíblic ser una manera 
fàcil i eficient de viure una experiència bíblica 
comunitària oberta en el teu context?
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Ure
Ds - 16 gener del 2021

Dia 7 – Escolta

Meditació

A  vegades  em  desespera.  Els  meus  fills
simplement no poden sentir-me. Especialment
quan es tracta d'ordenar, com de rentar-se les
mans o anar a dormir.

A vegades tinc una conversa amb algú, però no
recordo el que va dir l'altra persona. Sentir-nos,
òbviament,  no es tracta  només de rebre ones
audibles.

Jesús  probablement  va  experimentar  una
situació  similar  quan  va  explicar  la  paràbola
del  sembrador.  No  deixa  de  ser  irònic  que
Jesús  expliqui  una  paràbola  sobre  escoltar  la
Paraula de Déu i els seus deixebles no entenen
el  que  el  seu  mestre  vol  dir  (versicle  9).
Darrere d'aquesta experiència bastant frustrant
per a Jesús hi ha un drama sòlid que es repeteix
constantment  en  la  Bíblia:  les  persones  amb
orelles  per  a  escoltar  no  poden  sentir  (per
exemple,  Isaïes  6.9;  Ezequiel  12.2).  La  raó
subjacent  per  la  qual  no  escolten  no  és
simplement  la  incapacitat.  Sembla  haver
veritats que requereixen més que sentit comú
per ser compreses. Segons els profetes, i per a
Jesús,  hi  ha  un  problema  epistemològic  més
fonamental.

lluc 8.1-15

Paràbola del sembrador 

I després succeí que ell anava per 

cada ciutat i poble predicant

i anunciara l'evangeli del regne de 

Déu, i els dotze amb ell; i també 

algunes dones que havien estat 

guarides d'esperits malignes

i malalties: Maria anomenada la 

Magdalena, de qui havien sortit set

dimonis, i Joana, la dona de Cuses, 

administrador d'Herodes, i 

Susanna i moltes altres que el 

servien amb els seus béns. 

I es va reunir una gran multitud i 

acudien a ell de cada ciutat, i digué

en una paràbola:

El sembrador va sortir a sembrar 

la seva llavor, i n'entre sem brava, 

una part va caure vora el carril i 

la van trepitjar i els ocells del cel la

van devorar. I una altra part va 

caure sobre la pedra després de 

créixer, es va assecar perquè no 

tenia saó. I una altra part va 

caure enmig d’espines, i les espines 

van créixer al mateix temps i la 

van ofegar. I una altra part va 

caure en la terra bona i, després de

créixer, va produir fruit 

centuplicat. Després de dir 

aquestes coses, exclamava: Qui 
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Per escoltar es necessita un "cor noble i bo", 
diu Jesús. La llavor de la paraula de Déu pot 
arrelar i donar fruits especialment bons en la 
vida de cert tipus de persones. Llavors, com 
podem convertir-nos en persones que escolten, 
amb una vida és com la "bona terra"?

Primer, necessitem una renovació fonamental, 
perquè el nostre cor està deformat com el sòl 
rocós o espinós de la paràbola. I per això, hi ha
alguna cosa dins nostre que no s'inclina 
naturalment cap a la veu de Déu. Es necessita 
una intervenció divina que canviï el nostre 
ésser fonamentalment. La veritat, Jesucrist 
mateix, ha d'estar en nosaltres perquè siguem 
capaços d'escoltar (vegeu Joan 8.45; 2aCorintis
3.18 i 11.10; Efesis 4.14 en endavant).

En segon lloc, per seguir sent capaços de 
sentir, necessitem un caràcter pietós. ¿Què ens 
impulsa en el nostre ésser central? Quins són 
els nostres anhels? Què és el que estimem? 
Estem orientats cap a les coses bones, cap a 
Jesús? La renovació de el cor és un regal. 
Podem contribuir per assolir un caràcter pietós.
Personalment, practico els exercicis espirituals 
(per exemple, adoració, oració, dejuni, lectura 
de la Bíblia ...) com una manera meravellosa 
d'estar complet, a punt per rebre i escoltar la 
veu de Déu. Aquestes són com unes eines de 
jardineria que ens ajuden a mantenir el sòl del 
nostre cor lliure de distraccions i que, per tant, 
donen lloc a la llavor de Déu.

tingui orelles per escoltar, que 

escolti.

I els seus deixebles li van 

preguntar, dient: Què significa 

aquesta paràbola? 

Ell digué: A vosaltres us ha estat 

donat de conèixer els misteris del 

regne de Déu, per als altres en 

paràboles, a fi que mirant no hi 

vegin, i escoltant no comprenguin.

I aquesta es l'explicació de la 

paràbola: La llavor és la paraula 

de Déu. I els de la vora del carni 

són els qui escolten, però després ve

el diable i pren la paraula dels seus

cors a fi que no creguin i no siguin 

salvats. I els de sobre la pedra són 

els qui, quan escolten, reben amb 

alegria la paraula, però aquests no 

tenen arrel, creuen per un temps, i 

a l'hora de la prova es fan enrere.

I la que va caure entre les espines, 

aquests són els qui han escoltat, 

però quan se'n van, els afanys i les 

riqueses i els plaers d'aquesta vida 

els ofeguen i no arriben a fer fruit. 

I la de la terra bona, aquests són els

qui, havent escoltat la paraula, la 

retenen amb un cor sincer i bo, 

donen fruit amb perseverança. 
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Motius d'oració:

lloança
• Per totes les persones, institucions i esglésies 
que ens ajudin a convertir-nos en persones que 
escolten la paraula de Déu i són capaços de 
comprendre-la.
• Per la possibilitat que la paraula de Déu es 
pugui predicar sense traves a tots (llibertat de 
culte i llibertat d'expressió).
lamentació
• On hem descuidat la terra del nostre cor i on, 
com a conseqüència, la veu de Déu és difícil 
d'escoltar.
• On la diversió i l'entreteniment ens distreuen 
d'escoltar el silenciós murmuri de Déu.
súplica
• Advoquem per les institucions d'educació 
teològica, que siguin llocs on s'imparteixin 
coneixements de manera integral i
on les persones responsables del futur es 
converteixin en capaços d'escoltar.
• Advoquem per les esglésies, perquè les 
persones puguin experimentar una renovació 
fonamental a través de Jesucrist i així ser 
capaços d'escoltar com a conseqüència del seu 
treball.

  Oració suggerida

Senyor, done'ns cors que escolten. Que 
estiguem expectants quan obrim la Bíblia. Que 
tinguem orelles atentes a la teva paraula que 
ens has donat. Senyor, done’ns cors que 
escoltin. Fes-nos persones de "cor noble i bo", 
disposades a rebre el que vulguis dir-nos a 
través de la teva paraula. Senyor, done’ns cors 
que escolten. Permete’ns ajudar-nos els uns als
altres a sortir de la nostra sordesa espiritual. 
Convertim-nos en una comunitat que sent i 
escolta.

Reflexió

• He experimentat una renovació fonamental a 
través de Jesucrist?
• Com puc cultivar un caràcter pietós que 
estigui llest per escoltar?
• Què va ser l'últim que vaig escoltar a Déu dir-
me?

  
 

autor
Andi Bachmann-Roth, de Suïssa
Secretari General de l'Aliança Evangèlica 
Suïssa -  (Part de parla alemanya)
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