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INTRODUCCIÓ

PARAULES DEL SAVI
Mentre molts llibres de la Bíblia són plens de profundes veritats espirituals i teològiques, el 
llibre de Proverbis està saturat de consells pràctics i realistes per a la vida diària.

Els proverbis, breus, ben equilibrats, poètics, enginyosos i, ben sovint, plens d'humor, 
són  universals,  fàcils  de  memoritzar  i,  a  vegades,  més  efectius  i  punyents  que  molts 
discursos eloqüents i rigoroses argumentacions.

Per exemple: “Vés a veure la formiga, gandul, observa els seus hàbits i guanya saviesa” 
(Proverbis 6:6). O “Més val viure en ple desert que amb una dona busca-raons i rondinaire” 
(Proverbis 21:19). O “Si el teu enemic té gana, dóna-li de menjar, si té set, dóna-li de beure; 
així apilaràs brases damunt el seu cap i el Senyor t'ho recompensarà” (Proverbis 25:21, 22). 
Qui pot oblidar aquestes imatges?

Proverbis és un testimoni a la saviesa que s'ha acumulat per generacions. Es parla dels 
seus autors humans com el rei  Salomó (Proverbis 1:1-9:18; 10:1-22:16; 25-29);  com un 
“savi” no identificat de l'antic món del Pròxim Orient (Proverbis 22:17-24:22; 24:23-34); i 
com Agur, un no israelita (Proverbis 30:1-33). A més, el llibre reconeix les contribucions 
editorials del rei Ezequies (Proverbis 25:1). També, en alguns casos, reflecteix textos de 
l'antic Pròxim Orient, especialment de l'antic Egipte.

Sens dubte, el llibre de Proverbis és la Paraula de Déu, perquè els autors reuniren els 
seus  materials  sota  la  inspiració  divina.  Malgrat  que  rarament  es  mencioni  de  manera 
explícita a Déu en els textos,  ell sempre hi es present: a on sigui que estiguem, o quan 
parlem, mengem, bevem, treballem, comprem, socialitzem i estimem, Déu es allà. El Déu 
dels Proverbis no és solament el Déu d'una persona religiosa, sigui sacerdot o adorador. La 
pietat apareix “amb roba de feina”.

Proverbis també ensenya el què significa  témer a Déu (Proverbis 1:7; 31:30) no sols a 
l'església, sinó mentre visquem la nostra vida diària, perquè com vivim parla més fort que la 
manera en què prediquem, orem o, fins i tot, oferim sacrificis (Proverbis 28:9; 15:8).

A Proverbis,  la  “saviesa”  és  revelada  quan  reconeixem  al  Senyor  en  “els  [nostres] 
camins” (Proverbis 3:6). Es a dir, la saviesa és viure amb fe i en obediència; té a veure amb 
el què significa l'ésser humà davant el Déu de la Creació.

Del llibre de Proverbis aprendrem, concretament, com ser savis en forma pràctica. El 
llibre respon preguntes com:  Que tinc d'ensenyar als meus fills, i de quina manera? Com 
puc ser feliç i tenir èxit? Per què tinc problemes financers? De quina forma puc obtenir una  
promoció a la meva feina? Com puc resistir les temptacions sexuals? De quina manera puc  
controlar la meva ira o el meu parlar?

Per a finalitzar, la saviesa no és, necessàriament, poder intel·lectual. Al contrari, qui està 
segur del poder del seu cervell es troba en major perill de passar per neci, ja que la persona 
més aguda fins i tot sap molt poc. Un pot pensar de si mateix que ja és savi i que, per tant, 
no necessita més coneixement. No obstant, el prerrequeriment per a la saviesa és, en canvi, 
ser humil, sentir la nostra necessitat i, aleshores, demanar saviesa.
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El llibre de Proverbis és profund i ric, i parla de molts temes. Donades les limitacions 
d'espai, hem tingut de seleccionar quins materials anem a estudiar. No podem abastar-ho tot, 
però tot el que hem cobert és realment digne del nostre estudi dedicat i amb oració.

Jacques B. Doukhan és professor d'Hebreu i Exegesi de l'Antic Testament i director 
de l'Institut d'Estudis Judeocristians al Seminari Teològic Adventista del Setè Dia, de la 
Universitat Andrews, EUA. És ciutadà francès (nascut a Algèria); té un doctorat en Hebreu 
per la Universitat d'Estrasburg, i és doctor en Teologia per la Universitat Andrews.

CLAU D'ABREVIATURES
CBA Comentario bíblico adventista, 7 volums
CM Consejos para los maestros
CN Conducción del niño
DTG El Deseado de todas las gentes
Ed La educación
FO Fe y obras
HAd El hogar adventista
HHD Hijos e hijas de Dios
JT Joyas de los testimonios, 3 volums
MC El ministerio de curación
MeM Meditaciones matinales (1953)
MGD La maravillosa gracia de Dios
NEV Nuestra elevada vocación
NVI La Biblia, Nueva Versión Internacional
PP Patriarcas y profetas
PVGM Palabras de vida del gran Maestro
RJ Reflejemos a Jesús
RVR La Biblia, Versión Reina Valera 1960
Te La Temperancia
TI Testimonios para la iglesia, 9 volums

Les cites bíbliques són reproduïdes, a no ser que es digui el contrari, de la Bíblia 
Evangèlica Catalana, “La Bíblia del 2000”. Institució Bíblica Evangèlica de Catalunya,  
2000 (2a ed.). S'ha utilitzat la forma “Jehovà” en substitució de “el Senyor”.

BIBLIOGRÀFIA
BOK, Sissela. Lying: Moral Choices in Public and Private Life. Nova York: Pantheon Books, 

1978.
HASEL, Gerhard F., a K.A. Strand. The Sabbath in Sripture and History. Review and Herald 

Publ. Assn., 1982.
STRAND, Kenneth A. The Sabbath in Sripture and History. Review and Herald Publ. Assn., 1982.
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Lliçó 1: Per al 3 de gener de 2015

LA CRIDA DE LA SAVIESA
Dissabte 27 de desembre

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Proverbis 1-3; Gènesi 1:1; 
Èxode 19:16; 20:20; Proverbis 11:30; 13:12; 15:4.

PER A MEMORITZAR:
“El principi de la saviesa és el temor de Jehovà; els ximples menyspreen la 
saviesa i la instrucció” (Proverbis 1:7).

De l'Edèn en endavant, l'arrel del la tragèdia humana es troba en les eleccions equivocades. 
“L'home ho va perdre tot perquè va preferir escoltar a l'enganyador enlloc d'atendre a Aquell 
que és la Veritat, l'únic que té enteniment. Al barrejar-se el bé amb el mal, la seva ment es va 
tornar confusa” (Ed 25).

El llibre dels Proverbis té el propòsit d'ajudar-nos a prendre decisions correctes i a elegir 
el camí de Déu, i no el de l'enganyador. Els pares, al enraonar amb els seus fills, no sols els 
amonesten en contra de les  eleccions equivocades,  sinó que també els  animen a fer  les 
correctes. Això és molt important perquè les eleccions que fem són, literalment, assumptes 
de vida o mort.

Els  primers  tres  capítols  de  Proverbis  il·lustren  aquest  mètode  d'educació.  Desprès 
d'haver explicat  el  propòsit del  llibre: “per a  fer tenir  saviesa” (Proverbis 1:2) i  d'haver 
expressat el lema del llibre: “el principi de la saviesa és el temor de Jehovà” (Proverbis 1:7; 
comparar amb 9:10), l'autor va i ve per a posar-nos en alerta pel que fa a escoltar nicieses i 
per a animar-nos a respondre a la crida de la saviesa divina.
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Lliçó 1   //   Diumenge 28 de desembre

EL PRINCIPI DE LA SAVIESA

En Proverbis 1:1 al 6, el títol “Proverbis de Salomó, fill de David” (Proverbis 1:1) estableix 
un vincle entre aquest proverbi i 1 Reis 3:5 al 14. Al llibre de Reis (així com en el de 
Proverbis),  es presenta a Salomó com un fill  que busca saviesa de Déu.  A més de que 
ambdós es refereixen a Salomó com “el fill de David”, els dos textos comparteixen paraules 
significatives: “prudència”, “saviesa” i “judici”. Aquests paral·lelismes no sols confirmen 
que  Salomó  va  estar  darrera  de  la  composició  del  llibre,  sinó  que  també  mostren  que 
Proverbis tracte de la recerca humana de la saviesa de Déu.

Llegeix Proverbis 1:7. Què és la saviesa? Què és “el temor de Jehovà”? Com es relacionen 
aquests dos conceptes?

“Saviesa” es defineix aquí com una experiència religiosa. Està relacionada amb el temor de 
Jehová. Aquest important concepte de la religió hebrea és la clau de Proverbis. No tan sols 
apareix repetidament, sinó que també constitueix el marc de tot el llibre (Proverbis 1:7; 31:30).

El temor de Jehovà no té res a veure amb la supersticiosa i infantil por al castig diví. S'ha 
d'entendre, si  més no, com la consciència aguda de la presència personal de Déu en tot 
moment i lloc. El temor a Déu havia caracteritzat la reacció del poble front a la revelació 
divina al Sinaí (Èxode 19:16; 20:20), així com explicava el seu compromís de ser fidel i 
d'estimar a Déu, en resposta al pacte de Déu amb ells (Deuteronomi 10:12).

Amb poques paraules, témer a Déu significa ser-li fidel i estimar-lo.
La frase “el principi de la saviesa és el temor de Jehovà” significa que la saviesa origina 

aquest “temor”. La paraula hebrea per a “principi” (reshit) apunta a la primera paraula quer 
presenta  la  història  de  la  creació  (Gènesi  1:1).  La  primera  lliçó  de  saviesa,  llavors,  és 
comprendre que Déu és el nostre Creador, qui ens dóna vida i alè, i que sempre està present: 
un Déu d'amor, justícia i redempció (Joan 3:16; Sal. 89:14; Hebreus 9:12).

Se'ns diu que hem d'estimar a Déu i,  també, témer-lo.  De quina manera, en la teva pròpia 
experiència amb Déu, aquests dos conceptes estan relacionats?
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Dilluns 29 de desembre   //   Lliçó 1

LA VERITABLE EDUCACIÓ

Llegeix Proverbis 1:8 al 19. Quines dues formes contrastants d'“educació” es presenten 
aquí? Quin és el missatge per als pares i per a tots els qui temen a Déu?

L'educació  és,  primer  de  tot,  un  assumpte  de  família,  i  la  veritable  educació  prové, 
principalment, dels pares. Aquí, aquesta educació la trobem al versicle 8 (“el  guiatge del 
pare [...] les lliçons de la mare”) i es anomenada (al versicle 7) “instrucció” i, inclús, “llei”. 
La  paraula  hebrea  per  a  llei,  toráh,  significa  “direcció”.  Els  pares  han  d'assenyalar  la 
direcció correcta. En contrast, l'altre tipus d'“educació” no apareix identificat amb un nom 
concret. Es reconeix com la veu dels pecadors, que van en la direcció equivocada. 

Les  paraules  “fill  meu” no  tenen un sentit  excloent  de  gènere;  es  repeteixen moltes 
vegades, emfatitzant la instrucció paterna. Cada pare  –“el teu pare”, “la  teva mare”– és 
identificat en singular i involucrat personalment, mentre que els altres són en plural anònim, 
els “pecadors”.

“Amb la  seva saviesa,  el  Senyor ha  decretat  que la  família  sigui  el  més gran agent 
educatiu. A la llar és on ha de començar l'educació del nen. Allà està la seva primera escola, 
allà, amb els seus pares com a mestres, ha d'aprendre les lliçons que han de guiar-lo a través 
la vida. [...] Les influències educatives de la llar són un poder decidit per al bé o per al mal. 
[...] Si no s'instrueix correctament al nen a la llar, Satanàs l'educarà mitjançant instruments 
elegits per ell” (HAd 161).

El millor argument en favor de l'educació en la família és el seu resultat. Aquestes són 
les qualitats interiors del caràcter, que són com ornaments al cap i al voltant del coll. A la 
cultura del Proper Orient, els collars i els braçalets preciosos passaven de pare a fills com 
una valuosa herència. L'educació és més important que les riquesses materials. El temps 
passat amb els fills  els serà de molt més valor que el temps que passem amb les altres 
activitats. A més, la referència al coll i al cap suggereix que l'educació donarà forma a la 
seva personalitat. Al camí dels ximples o pecadors, sols s'esmenta els peus (Proverbis 1:15), 
com si el fill esgarriat hagués perdut llur identitat.

Com podem resistir les temptacions que la cultura, la societat, els amics o els familiars poden 
llençar al nostre camí?
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Lliçó 1   //   Dimarts 30 de desembre

LA CRIDA DE LA SAVIESA

Llegeix Proverbis 1:20, 21. Com mes presenta aquí la saviesa? Què ens diu?

Mentre  els  pecadors  “fan  conxorxa”  i  “posen  paranys”  (Proverbis  1:11,  18),  la  saviesa 
“crida” i “alça la veu” (Proverbis 1:20) a “les cruïlles més concorregudes” (Proverbis 1:21), 
i  “fa  la  seva proclama” (Proverbis  1:21).  Aquí,  es  personifica  la  saviesa  i  es  oferta  als 
homes, al carrer. Es per a tots i en totes les activitats reals de la vida. Enmig del soroll i el 
fragor de tants productes i tants venedors, la crida de la saviesa ha de ser en veu alta; d'altra 
manera, no se la escoltaria entre l'enrenou de tantes altres veus.

Llegeix Proverbis 1:22 al 32. Quin és el resultat de rebutjar la saviesa?

El rebuig a la saviesa que fa la gent no té res a veure amb la saviesa mateixa, però sí amb el 
caràcter de qui la rebutgen. Aquests es descriuen com a arrogants i desdenyosos (Proverbis 
1:25, compareu amb el versicle 30), com si sabessin més. La implicació és que la saviesa és 
per als ingenus i els simples. Però, els qui rebutgen la saviesa són simples i ingenus; són 
necis que “odiareu la ciència” (Proverbis 1:22, compareu amb el versicle 29).

Els qui rebutgin la saviesa colliran el fruit de llur rebuig. Havent refusat elegir el temor 
de  Jehovà,  tindran  d'acontentar-se  amb ells  mateixos:  “s'atiparan  dels  propis  projectes” 
(Proverbis 1:31). Quan rebutgem la saviesa de dalt, sovint ens quedem amb les faules i les 
mentides que nosaltres mateixos fabriquem, o les que altres fabriquen per nosaltres i que les 
acceptem tant fàcilment. D'aquesta manera, reemplacem Déu amb ídols. Irònicament, els 
qui menyspreïnt la religió, burlant-se de qui jutgen com a simples i ingenus, a voltes són 
supersticiosos, que valoren les coses efímeres i inútils que mai poden satisfer les necessitats 
bàsiques del cor.   

Llegeix Proverbis 1:33. Donat el context presentat abans d'aquest passatge, quina promesa 
i esperança trobes aquí? De quina manera es manifesta aquesta promesa en la teva pròpia 
experiència?
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Dimecres 31 de desembre   //   Lliçó 1

ELS BENEFICIS DE LA SAVIESA

Llegeix Proverbis 2:1 al 5. Com comprendrem “el temor de Jehovà? Quines eleccions tenim 
de fer?

Cinc vegades la conjunció “si” assenyala etapes en el progrés de l'educació. Els tres primers “si” 
introdueixen la etapa passiva d'escoltar: estar atents a les paraules de saviesa (Proverbis 2:1, 2). El 
quart  és  la  resposta  activa  de  demanar  saviesa  (Proverbis  2:3).  El  cinquè  “si”  introdueix 
l'involucrar-se en procurar saviesa com la recerca d'un “tresor amagat” (Proverbis 2:4).

Llegeix Proverbis 2:6 al 9. De quina manera podem comprendre la justícia? Quina és la part 
que exerceix Déu en la nostra adquisició de saviesa?  

Fixa't que la frase “és Jehovà qui dóna”, en el versicle 6, respon a “trobaràs el coneixement 
de Déu” del versicle 5. La saviesa és un do de Déu. Així com el primer paràgraf descriu el 
procés humà, aquest descriu l'obra divina: ell dóna la saviesa, i protegeix i preserva el camí 
del savi.

Llegeix Proverbis 2:10 al 22. Què succeeix quan la saviesa troba lloc al cor?  

“La saviesa t'arribarà al cor” assenyala l'etapa final de la conversió. No sols gaudirem del 
coneixement de Déu, sinó també serà un plaer, una delectació per a nosaltres (Proverbis 2:10). 
Així,  estarem protegits  del  mal (Proverbis  2:12,  16)  i  caminarem per la  senda dels  justos 
(Proverbis 2:20).

Llegeix Proverbis 2:13 i 17. Quin és el primer pas de la maldat, i a on condueix?  

Encara que som pecadors, no necessitem caure en el mal. Qui camina pel sender equivocat 
cal que primer hages deixat el sender correcte. La maldat, llavors, és com una manca de 
fidelitat. El pecat comença innocentment, però aviat el pecador no sols fa el mal, sinó que 
també gaudeix en fer-lo.

Què ens indica que ens gaudim en fer el mal? O pitjor encara, què passa si ja no el considerem 
com a maldat?
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Lliçó 1   //   Dijous 1 de gener

NO OBLIDIS!

Llegeix Proverbis 3:7. Quin és el parany de considerar-se un mateix prou savi?

Considerar-se un mateix prou savi et portarà a la il·lusió de que no tens necessitat de Déu 
per a ser savi. Això no et deixa esperança. “Més es pot esperar d'un neci que no pas d'ell” 
(Proverbis 26:12). Aquí es descriu a la saviesa com un compromís religiós. Ser savi vol dir 
guardar els Manaments (3:1), exhibir “la bondat i la fidelitat” [“la misericòrdia i la veritat”, 
RVR 77] (3:3) i confiar en Jehovà (3:5). Es a dir, implica una relació íntima amb Déu. Nota 
la referència repetida al cor (3:3, 5 [3:1, 3, 5 a RVR 77]), que és la nostra resposta a la 
influència de Déu. (El cor ja s'havia anomenat a 2:10 com el lloc al qual entra la saviesa).

Llegeix Proverbis 3:13 al 18. Quina recompensa ve amb el do de la saviesa?

La saviesa s'associa amb la vida i la salut (Proverbis 3:2, 8, 16, 18, 22). Una de les imatges 
és  l'“arbre  de  vida”  (3:18),  repetida  varies  vegades  al  llibre  (11:30;  13:12;  15:4).  La 
metàfora al·ludeix al Jardí de l'Edèn. Aquesta promesa no significa que la adquisició de la 
saviesa ens donarà la vida eterna; en canvi, la idea es que la qualitat de vida amb Déu, de la 
que gaudiren els nostres primers pares a l'Edèn, pot recuperar-se. Quan vivim amb Déu, 
podem albirar de l'Edèn; és més, aprenem a esperar la recuperació d'aquest regne perdut 
(veure Daniel 7:18). 

Llegeix Proverbis 3:19 i 20. Per què és tant necessària la saviesa?

La sobtada referència a la creació sembla fora de lloc en aquest context. Tanmateix, l'ús de 
la saviesa durant la creació reforça l'argument del versicle 18, que associa la saviesa amb 
l'arbre de vida. Si Déu utilitzà la saviesa per a crear els cels i la terra, la saviesa no és un 
assumpte trivial: la saviesa és un assumpte còsmic, i va més enllà dels límits de la nostra 
existència  terrenal.  La  saviesa  també  té  a  veure  amb  la  nostra  vida  eterna.  Aquesta 
perspectiva està continguda dins la promesa amb la que conclou el nostre passatge: “Els 
savis rebran l'honor per herència” (3:35).
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Divendres 2 de gener   //   Lliçó 1

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: Llegeix “Buscad el tesoro”, Palabras de vida del  
gran Maestro, pàgs. 81-84; “Una bendición el el hogar”,  Mensajes para los jóvenes, pàgs. 
331, 332; “El estudio de la fisiología”,  La educación, pàgs. 197, 198; i “Comentarios de 
Elena G. De White”, Comentario bíblico adventista, t.3, pàg. 1.174.

“Els joves necessiten comprendre la profunda veritat fonamental de la declaració bíblica 
segons la qual amb Déu ‘està la font de vida’” (Salms 36:9). No tant sols és el Creador de 
tot, sinó la vida de tot el que viu. És la seva vida la que rebem amb la llum del sol, amb 
l'aire pur i suau, amb l'aliment que fortifica els nostres cossos i sosté la nostra força. Per la 
seva vida existim hora darrera hora, moment darrera moment. A menys que no hagin estat 
pervertits, tots els seus dons tendeixen a la vida, la salud i el goig” (Ed 197, 198).

“Molts albiren la impressió de que la consagració a Déu és perjudicial per a la salut i per 
l'alegre felicitat de las relacions socials de la vida. Però els qui caminen pel camí de la 
saviesa  i  la  santedat  descobreixen  que  ‘la  pietat  per  a  tot  s'aprofita,  doncs  té  promesa 
d'aquesta vida present, i de la venidora’. Gaudeixen dels goigs dels verdaders plaers de la 
vida” (CBA 3:1.174).

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Quina és la diferència entre saviesa i coneixement? De quina forma pot algú tenir molt 

coneixement i no tindre saviesa? Desprès de tot, qui no coneix personalment, o almenys 
no  sap  d'algú,  persones  amb molt  de  coneixement  però  que  semblen  no  tenir  gaire 
saviesa?

2. Medita amb la idea del “temor de Jehovà”. Si “en l'amor no hi ha lloc per al temor” (1 Joan 
4:18), com podem témer a Déu i, amb tot, estimar-lo? De quina manera resolem la tensió 
entre la justícia i l'amor amb “el temor de Jehovà”?

3. Per què “considerar-se un mateix prou savi” és un estat molt perillós, especialment quan 
considerem  com  de  corrupte  és  el  cor  humà,  i  com  de  fàcil  es  que  racionalitzem 
qualsevol  conducta  que  desitgem?  Pensa  en  aquells  que  han  racionalitzat  les  pitjors 
pràctiques i comportaments. Com podem assegurar-nos de noi fer el mateix?
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Lliçó 2: Per al 10 de gener de 2015

DE L'ORELLA ALS PEUS
Dissabte 3 de gener

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Proverbis 4; 1 Reis 3: 9; 
Mateu 13:44; Proverbis 5; 1 Corintis 10:13; Proverbis 6:1-19.

PER A MEMORITZAR:
“Tempteja bé la petjada dels teus peus, i siguin ferms tots els teus 
camins. No et desviïs a dreta ni a esquerra, aparta el teu peu del mal” 
(Proverbis 4:26, 27).

La ciència ha demostrat que el fet d'escoltar impacta en la nostra forma de caminar, i que el 
nostre equilibri es veu influenciat pel bé que escoltem. Així, la instrucció o l'educació –es a 
dir, el què escoltem– són vitals per a la nostra forma de viure. “La saviesa és el primer”, diu 
Proverbis 4:7 (NVI).

Tanmateix, no importa que la vostra instrucció sigui molt bona, l'estudiant ha d'estar 
atent, ha de prestar-hi atenció a dita instrucció. Amb no poca ironia, un antic mestre egipci 
va fer notar que “la orella del noi es troba a la seva esquena; escolta quan el fuetegen”. (A 
l'art egipci, sovint es representa l'estudiant amb grans orelles a la seva esquena). 

No és suficient el saber sobre el bé i el mal; necessitem saber com elegir allò correcte, i 
no allò dolent. L'ensinistrament en la saviesa consisteix en escoltar la saviesa adequada i en 
seguir i obeir el que hem après, per a no acabar caminant en la direcció equivocada.
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Lliçó 2   //   Diumenge 4 de gener

ESCOLTEU!

Llegeix Proverbis 4. Quina veritat pràctica es troba aquí? De quina manera podem aplicar-la 
a les nostres pròpies vides, mentre procurem viure amb fidelitat a Déu?

L'acte d'“escoltar” assenyala el primer pas en l'educació. En el pensament hebreu, el seient 
de la saviesa, o la intel·ligència, es troba ubicat no al cervell, sinó als oïdes. Això implica 
que abans de procurar conceptualitzar o resoldre un problema necessitem sentir parlar-ne 
d'ell.  Això significa  que hem d'escoltar.  Quan Salomó va demanar saviesa,  va  demanar 
específicament un “cor oïdor” (1 Reis 3:9, traducció literal).

El primer acte de la saviesa és, aleshores, “escoltar”; el que suggereix que la saviesa 
prové  d'una font  externa  (en aquest  cas,  els  pares).  No podem descobrir  la  saviesa  per 
nosaltres sols. El concepte de l'home que es fa amb el seu propi esforç és impossible a l'àrea 
de la saviesa bíblica. La saviesa, en primer lloc, és quelcom que percebem, no quelcom que 
fem amb les  nostres  pròpies  habilitats  o  que  descobrim  mitjançant  la  nostra  lluentor  i 
raonament.  La capacitat  d'“estar  amb atenció”  (en hebreu,  “posar-hi  el  cor”)  implica  la 
participació del cor. La recerca de saviesa, aleshores, no és merament una empresa freda i 
objectiva. El cor, que és el nucli de la persona i, en el pensament hebreu, el seient de les 
emocions, participa en la recerca de la saviesa.

Llegeix Mateu 13:44 i Jeremies 29:13. Quin vincle trobes entre aquests versicles i la recerca 
de la saviesa tal com se'ns presenta a Proverbis 4?

Les emocions exerceixen un paper vital en la nostra existència bàsica com a sers humans i, per 
això, no poden ni han de ser ignorades en la nostra relació amb Déu. De quina forma aprenem quin 
és el lloc apropiat i el valor de les emocions respecte a la nostra vida espiritual? Com t'han conduit 
les teves emocions (correcte o equivocadament), i que has après d'aquestes experiències?
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Dilluns 5 de gener   //   Lliçó 2

PROTEGEIX A LA TEVA FAMÍLIA

Una vegada decidim caminar el sender de la saviesa la nostra necessitat continua existint 
la nostra necessitat de tenir cura, perquè trobarem obstacles al llarg d'aquest camí (veure 
1 Pere 5:8). Un dels més grans perills que afrontem té a veure amb la nostra família, l'àrea 
més preciosa, sensible i íntima de la nostra vida.

Llegeix  Proverbis  5.  Respecte  a  quins  perills  hem  de  ser  previnguts,  segons  aquest 
passatge?

El primer perill comença en nosaltres mateixos; es troba en les nostres paraules. Hem de 
vigilar  la  nostra llengua per  assegurar-nos  de el  que diem no transmeti  un missatge  no 
adequat o confús. Els nostres llavis han d'estar en harmonia amb el nostre coneixement i 
reflectir la nostra perspectiva espiritual.

El segon perill  prové d'una altra  dona,  o un altre  home,  que interfereixi a  la  família 
(malgrat  que  el  text  es  refereixi  al  perill  que  ve  d'una  “forastera”,  el  llenguatge  s'ha 
d'entendre  en  un  sentit  general;  la  temptació  pot  provenir  d'un  home  o  d'una  dona). 
Qualsevol d'ells pot seduir a un cònjuge per a que violi els seus vots matrimonials, i qui no 
ha vist, o experimentat, com de destructiu és aquest pecat?

Segons el text, la millor manera de resistir aquestes temptacions, que sovint comencen 
amb paraules que atreuen, és escoltar les paraules de la saviesa. Al parar atenció i obeir la 
instrucció inspirada, és més probable que ens mantinguem concentrats en allò essencial i que, 
així, estiguem protegits de l'adulteri, o de qualsevol altra temptació que se'ns creuï pel camí.

Per suposat, no sols hem d'evitar l'adulteri, també hem d'evitar anar al lloc on resideix la 
“temptadora” (Proverbis 5:10): no hem ni d'acostar-nos al portal de casa seva (5:8).

Tal vegada, la millor protecció contra la temptació d'estimar a una altra dona o home és 
estimar  al  teu  cònjuge,  “la  muller  [o  l'home]  de  la  teva  joventut”  (5:18).  L'autor 
d'Eclesiastès dóna un consell similar: “Gaudeix de la vida amb la dona que tu estimes tot el 
temps de la breu existència que se t'ha concedit en aquest món” (Eclesiastès 9:9).  Sigues 
agraït pel que tens, i no miris a una altra part.

Llegeix 1 Corintis 10:13. Amb aquesta promesa davant teu, quins passos definitius i pràctics 
necessites donar, ara mateix, per a protegir-te de les passions que poden estar agitant-se 
dins teu?
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Lliçó 2   //   Dimarts 6 de gener

PROTEGEIX A LES TEVES AMISTATS

Algú, un cop, va dir: “Senyor, protegeix-me dels meus amics; dels meus enemics ja em 
defenso jo”. El llibre dels Proverbis se n'ocupa de la vulnerabilitat de l'amistat; ens aconsella 
sobre la manera de conservar els nostres amics i, si fora necessari, també protegir-nos d'ells. 
La paraula hebrea per a “amic” també significa “veí”, qui esta prop de nosaltres i que ja és 
el nostre amic o podria arribar a ser-ho. La saviesa bíblica valora les relacions humanes, i 
suggereix atenció i respecte en aquestes relacions.

Llegeix Proverbis 6:1 al 5. Quin és el problema a que es refereix Salomó i quina és la solució? 
Quin vital principi espiritual trobem aquí?

Mentre la Torá insta la gent a ajudar als pobres i prestar diner sense cobrar interessos (Èxode 
22:25), la saviesa ens adverteix en contra de donar recolzament precipitat a un amic que té 
deutes. El deure de la caritat no exclou el deure de la justícia (Èxode 23:2, 3). Malgrat que 
tinguem de ser generosos tot el que podem, es de savis assegurar-nos que la nostra caritat no 
es transformi en un fracàs (comparar amb Proverbis 22:27).

Per  això,  Proverbis  ens  dóna  un  savi  consell.  La  primera  preocupació  s'aplica  a  les 
nostres paraules. Com d'important és que avaluem la situació i ens assegurem que tenim 
recursos per ajudar al nostre amic. Si és així, tant sols en aquest moment podrem parlar i 
prometre. En realitat, l'escalf de la nostra relació o actuar en un moment d'emoció poden 
precipitar un compromís que podríem lamentar més endavant.

No importa com de ben intencionat hagis estat, és important pensar abans d'actuar, i no 
comprometre't a fer quelcom que no podràs acomplir. L'assumpte és que, si ens emboliquem 
en un conflicte, tindrem que fer el que podem per arreglar la situació, inclús humiliar-nos, 
admetre la nostra equivocació i pregar que se'ns estengui la gràcia.

Com aprenem a equilibrar el nostre desig de portar les càrregues dels altres (Gàlates 6:2) amb 
les paraules que ens ofereix aquest proverbi?
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Dimecres 7 de gener   //   Lliçó 2

PROTEGEIX EL TEU TREBALL

Llegeix Proverbis 6:6 al 8. Què podem aprendre de les formigues?

Les formigues  no tan sols  treballen molt  (encara  més que els  humans,  si  comparem la 
càrrega  que  són  capaços  de  portar  aquests  insectes  amb  el  què  nosaltres  podem,  en 
proporció als respectius pesos); elles també treballen de manera independent i no necessiten 
ser supervisades.  La raó principal del seu dur treball és preparar-se pel futur:  “esperen” 
temps difícils (l'hivern) i es preparen per aquesta situació. Així, la formiga ens ensenya la 
saviesa de pensar en el futur quan fem plans o ens ocupem en alguna activitat.  “Aquest 
assumpte requereix la consideració de tot pare, mestre i alumne, de tot ésser humà, jove o 
vell. No pot ser perfecte o complet cap projecte de negocis o pla de vida que abraci tan sols 
la brevetat d'anys de la vida actual i no faci provisió pel futur etern.

Llegeix Proverbis 6:9 a l'11. Què podem aprendre del gandul?  

El gandul, el mandrós, és qui té d'aprendre quelcom de la formiga, no a l'inrevés. “Vés a 
veure la formiga, gandul, observa els seus hàbits i guanya saviesa” (Proverbis 6:6). Mentre 
les formigues treballen, el gandul dorm. Mentre les formigues són productives durant tot el 
temps de collita, els ganduls creuen els braços, un símbol d'indolència. Les formigues porten 
càrregues més pesades que elles mateixes i es preparen per al futur; els ganduls viuen en el 
present i estan ocupats sols en ells mateixos.

Malgrat que aquí es condemni la indolència i la mandra, també hem de recordar que la vida és 
quelcom més que treballar i guanyar diners. De quina manera el dissabte, com es presenta dins 
el context de la setmana laboral, ens ajuda a trobar l'equilibri correcte?
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Lliçó 2   //   Dijous 8 de gener

PROTEGEIX-TE A TU MATEIX

Desprès d'haver-nos advertit contra els mals específics que amenacen els tres dominis de la 
nostra vida  ‒la nostra família, les nostres relacions socials i el nostre treball‒, Proverbis 
presenta un retrat dels malvats. És una sàtira plena d'ironia i aguda observació psicològica. 
Els dos poemes (Proverbis 6:12-15; 6:16-19) son paral·lels i, amb el mateix ritme poètic  de 
set, cobreix motius que es corresponen. L'interior de la persona malvada es descriu com a 
vinculat amb el que es pensa amb el cor; al mateix temps, tot arriba a ser manifest en el que 
es fa exteriorment.

Llegeix Proverbis 6:14 i 18, i Mateu 15:19. Quin punt important es presenta aquí?

“Si us lliureu a vanes imaginacions i permeteu que la vostra atenció s'espaï en temes impurs, 
sou en certa mida tan culpables davant de Déu com si els vostres pensaments s'hagueren 
posat en execució” (HAd 303).

Quins advertiments trobem a Proverbis 6:12 al 19?

Les  imatges  són  iròniques.  Desprès  del  gandul  trobem  els  malvats.  Les  dues  actituds 
semblen ser diferents i, malgrat això, ensenyen la mateixa lliçó. Ambdós es queden dins 
d'ells  mateixos;  cap  d'ells  està  interessat  en  la  instrucció  que  prové  de  fora.  Ambdós 
segueixen la seva pròpia saviesa i les seves inclinacions. Els ganduls dormen, i no funcionen 
les seves orelles i els seus peus; el dolent té els seus peus i la seva boca en funcionament, 
però no les seves orelles. El resultat serà el mateix: tots dos aniran a la destrucció.

Mentre tant, el mal té dos aspectes: perjudica no tan sols a les persones contra qui es 
peca, sinó també del pecador. Els mentiders finalment creuran les seves pròpies mentides. 
Tal vegada, és important tenir present que el resultat final de la maldat és la discòrdia i els 
conflictes,  que també poden afectar a  la  societat.  En realitat,  els  efectes del  pecat  molt 
rarament es limiten als pecadors. També es produeix un impacte en els altres i, generalment, 
sols per a pitjor.

De quina manera els pecats dels altres van afectar la teva vida? Sens dubte, molt. Quines 
lliçons pots aprendre d'això, al voltant de com de curós has de ser per a que les teves accions 
no facin mal als altres?
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Divendres 9 de gener   //   Lliçó 2

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: Llegeix “Normas morales”,  El hogar adventista, 
pàgs.  295-308; “En el trato con los demás”,  El ministerio de curación pàgs.  389-394; i 
“Otras ilustraciones”, La educación, pàgs. 117-120.

“Es tindria d'ensenyar a l'estudiant de la Bíblia a apropar-se a ella amb l'esperit de qui aprèn. 
Hem d'escodrinyar les seves pàgines,  no a la recerca de proves que recolzin les nostres 
opinions, sinó per a saber el que Déu diu. [...]

“Una de les principals causes de la ineficàcia mental i la debilitat moral és la manca de 
concentració. [...] Amb la immensa quantitat de material imprès que constantment surt de les 
premses, tant els adults com els joves adquireixen l'hàbit de llegir a corre-cuita i de manera 
superficial, i la ment perd la facultat d'elaborar pensaments vigorosos i coordinats” (Ed 189, 
190). 

“Els  habitacles que les formigues es construeixen demostren habilitat i  perseverança. 
Poden emprar un sol granet a la vegada, però per la diligència i la perseverança realitzen 
meravelles.

“Salomó assenyala la laboriositat de la formiga com un retret per a qui malgasta hores en 
la ociositat i  les pràctiques que corrompen l'ànima i el cos.  La formiga fa provisió pels 
futurs períodes; però molts sers dotats de facultats de raciocini no es preparen per a la vida 
futura immortal” (CM 181, 182).

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Medita  el  concepte  d'ajudar  als  altres  malgrat  que sigui  amb un cost  personal.  Com 

considerem les lliçons que van ser presentades aquesta setmana en contrast amb aquest 
versicle: “Ningú no pot tenir un amor més gran que aquell qui dóna la vida pels seus 
amics” (Joan 15:13)?

2. Quines altres lliçons pots aprendre del món natural que podem aplicar a la nostra vida? 
Al seu torn, atès que el món ha caigut, per què hem de tenir molta cura amb les lliçons 
que obtinguem? 

3. Repassa les set abominacions (Proverbis 6:16 al 19). Per què creus que es consideren tan 
dolentes als ulls de Déu?
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Lliçó 3: Per al 10 de gener de 2015

UNA QÜESTIÓ DE VIDA O MORT
Dissabte 10 de gener

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Mateu 5:21-30; Proverbis 
6:21; 7:3; 6:23; 7:2; 6:24; 6:30, 31; 7:26, 27.

PER A MEMORITZAR:
“El precepte és una torxa i l'ensenyament un llum, i són camí de vida les 
reprensions que eduquen” (Proverbis 6:23).

Dos germans van quedar sols a casa, però la mare els va advertir de manera estricte que no 
mengessin el pastis que acabava de fornejar. Per assegurar-se de que els nois farien cas, va 
afegir l'amenaça d'un càstig. 

Quan ella  sortí,  els  nois  no van necessitar molts  minuts  per a  decidir  que menjarien 
pastis. “Aquesta no és una decisió de vida o mort”, van raonar. “La mare mai ens mataria, 
així que... mengem!”.

El problema del que parla el mestre en Proverbis, malgrat tot, és realment un assumpte 
de vida o mort. El seu llenguatge és fort i, a voltes, gràfic. Per suposat, el mateix Jesús va 
utilitzar un llenguatge molt fort quan va parlar dels assumptes de vida eterna o mort eterna 
(vegeu Mateu 5:21-30). I no ens ha d'estranyar, doncs el nostre destí final, el nostre destí 
etern (què podria ser més important que això?), rau sobre les eleccions que fem aquí i ara. 
Així que hem d'acceptar la urgència d'aquest fort llenguatge.
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Lliçó 3   //   Diumenge 11 de gener

LA LLEI A LA NOSTRA VIDA

Llegeix  Proverbis  6:21  i  7:3.  En  aquests  textos,  com  hem  d'entendre  les  imatges 
relacionades amb el cos respecte a la manera de relacionar-nos amb la Llei de Déu?

Com ja hem vist, a Proverbis el cor representa el seient de les emocions i els pensaments. 
Quan se'ns diu que lliguem el Manament (“la instrucció paterna i les lliçons de la mare”) 
damunt  el  nostre  cor  (Proverbis  6:21),  el  mestre  indica  que  sempre  hem de  tenir  una 
connexió íntima amb la Llei, per que aquesta defineix què és el pecat (Romans 7:7). El 
mestre també insisteix en que aquesta Llei  ha d'estar gravades a la  taula del  nostre cor 
(Proverbis 7:3), així com fou escrita per Déu en taules de pedra (Èxode 24:12).

Parlar de la Llei escrita al cor significa que aquella no és un conjunt de regles i normes 
imposades. La Llei ha de compenetrar les nostres motivacions, les nostres intencions secretes 
i ser, així, part del nostre jo íntim. És una altra manera d'indicar la realitat de la prometença de 
Pau, que diu: “Crist és entre vosaltres l'esperança de la glòria” (Colossencs 1:27).

Enllaçar la Llei al voltant del coll també significa que hem de mantenir-la prop nostre. 
La gent de l'antiguitat acostumava lligar les seves possessions més precioses al voltant del 
coll. El coll és el lloc per on passa l'aire en el camí cap als pulmons, el que ens permet 
respirar i viure, una associació de pensaments que es manifesta en la paraula hebrea néfesh 
(“ànima”), que es refereix a la “vida” i és derivació d'una paraula que significa “gola” i 
“respirar”.

Lligar la Llei als dits de les persones (Proverbis 6:13) significa portar la Llei al domini 
de les accions. El mestre es concentra als dits per a suggerir les accions més delicades i 
íntimes. La Llei ha d'afectar no solament les grans eleccions que prenem, si no també les 
menors (vegeu Lluc 16:10).

Malgrat  que  la  intenció  bíblica  amb  aquestes  imatges  era  purament  simbòlica,  és 
important remarcar que aquests símbols van ser presos per les tradicions jueva, cristiana i 
islàmica. Ho podem veure en l'ús dels  tefilím jueus al voltant del cap i dels dits, les creus 
envoltant el coll de moltes persones cristianes i els rosaris al voltants dels dits de musulmans 
i cristians. 

Els símbols poden ser útils, però per què hem de tenir cura per a evitar confondre el símbol 
amb la realitat que representa?
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Dilluns 12 de gener   //   Lliçó 3

LLUM I VIDA

Llegeix Proverbis 6:23. De quina forma es relaciona la Llei amb la llum?

A la Bíblia, la Paraula de Déu o la seva Llei es comparen amb la llum: “La teva paraula és 
una llanterna per als meus passos, i una claror que il·lumina el meu camí” (Salm 119:105). 
A la mentalitat hebrea, existeix una connexió entre la idea de “llei” i la de “llum”. Així com 
una llanterna il·lumina el sender per on caminem, la Llei ens ajuda a mantenir-nos pel bon 
camí; es a dir, quan ens enfrontem a eleccions morals, ens ajudarà a saber quina és la correcta, 
encara que a vegades la raó o l'experiència personal ens temptaran a no seguir la Llei.

Quins exemples podem trobar a la Bíblia de quins van elegir seguir la Llei de Déu encara 
que tinguessin poderoses raons per no fer-lo? Què podem aprendre de la seva obediència? 
En quins casos, en cas que existeixin, l'elecció de ser fidel sembla ser la equivocada, per lo 
menys, des de la perspectiva humana?

Juntament amb Proverbis 6:23, llegeix Proverbis 7:2. Per què la Llei es relaciona amb la 
“vida”?

Des de la Caiguda, la nostra esperança de vida eterna no pot trobar-se a la Llei, si no en la fe 
amb Crist. Malgrat tot, la obediència a la Llei i als principis que representa segueix exercint 
la part central a la vida de fe (vegeu Mateu 19:17; Apocalipsi 14:12). Obeïm perquè, com 
digué Déu als israelites fa milers d'anys, “Jo [sóc], Jehovà, el vostre Déu” (Levític 18:4). La 
Llei de Déu està relacionada amb la “vida” senzillament perquè Déu és la font de la nostra 
vida. Aquest principi representa la espiritualitat verdadera: confiem en Déu i en les seves 
promeses per a la nostra vida present, així com confiem en les seves promeses per a la vida 
eterna.

Jesús digué: “Jo sóc la llum del món; el qui em segueix no caminarà a les fosques, sinó que 
tindrà la  llum de la  vida”  (Joan 8:12).  En el  teu caminar  amb Déu,  quina ha estat  la  teva 
experiència amb la realitat d'aquesta meravellosa promesa?
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Lliçó 3   //   Dimarts 13 de gener

LLUITAR CONTRA LA TEMPTACIÓ

Com acabem de veure a l'estudi del dilluns, l'autor de Proverbis 6:23, sota la inspiració de 
l'Esperit Sant, vincula directament la llum i la vida amb la Llei de Déu. Al versicle següent 
dóna un exemple sòlid de la manera en que la Llei, com llum i vida, pot oferir-nos una 
protecció espiritual poderosa.

Quina és la amonestació de Proverbis 6:24? A més del què és obvi, quin advertiment més 
subtil trobem aquí?

Quan una persona religiosa és temptada, la major temptació és trobar una raó religiosa per a 
justificar el pecat. Utilitzar a Déu per a racionalitzar una conducta dolenta no sols és una 
forma terrible de blasfèmia, també és en gran manera un engany. Desprès de tot, si algú 
pensa: “Déu és en mi”, com pots respondre? Això pot succeir fins i tot en casos d'adulteri. 
“Déu em va mostrar que aquesta persona [home o dona] és amb qui tindria d'estar-m'hi”. Si 
això és el què creuen, qui pot discutir el que “Déu” els ha mostrat?

Fixa't, a més, que no és tan sols la bellesa física la que atrau a l'home. Aquella dona 
utilitza el llenguatge, paraules afalagadores, per atraure la seva víctima a la trampa. Quan 
sovint homes i dones han estat conduits a situacions compromeses per paraules subtils i 
seductores,  a voltes  emmarcades en un llenguatge religiós.  L'autor de Proverbis  procura 
advertir-nos d'aquest engany.

La Llei és l'antídot contra “la llengua suau” de la seductora. Sols l'imperatiu de la Llei i 
el deure a la obediència ens ajudaran a resistir les seves atraients paraules, que poden sonar 
boniques i verdaderes. En realitat, la seductora et trobarà no tan sols ben plantat, si no també 
savi i  brillant.  Ella,  inclús,  podria evocar les seves necessitats espirituals; i  irònicament, 
l'“amor de Déu” pot arribar a ser la justificació per al pecat.

Pensa amb quina facilitat  podem ser portats,  fins i  tot sota la disfressa de la fe,  a justificar 
accions equivocades de tota mena, no tan sols l'adulteri.  Aleshores, per què un compromís 
absolut amb la Llei de Déu és la nostra única protecció real, encara que sigui contra la nostra 
pròpia ment i els paranys que aquesta ens podria plantejar?
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Dimecres 14 de gener   //   Lliçó 3

“NO ROBARÀS”

Tant bon punt de la seva advertència referent a l'adulteri (Proverbis 6:24-29), l'autor planteja 
un altre pecat: robar (versicles 30, 31). La relació entre aquests dos Manaments (robar i 
adulteri) mostra com la desobediència a un Manament pot afectar la nostra obediència als 
altres. L'actitud de buscar “escletxes” a la Llei de Déu podria ser encara més perillosa que la 
completa desobediència a la Llei. “La fortalesa més poderosa del vici en el nostre mon no és 
la  vida  iniqua del  pecador  que s'abandona  o del  pària  degradat;  és  la  vida  que sembla 
virtuosa, honorable, noble, però en la que és fomenta un pecat, on un vici hi troba refugi. 
[...] Qui, dotat d'elevats conceptes de la vida, la veritat i l'honor, viola intencionadament un 
precepte de la santa Llei de Déu perverteix els seus nobles dons fins a convertir-los en una 
temptació per a pecar” (Ed 150).

Llegeix Proverbis 6:30 i 31. Què diuen aquests versicles sobre el que pot arribar a fer una 
persona desesperada?

La pobresa i la necessitat no justificar el robar: el lladre és culpable encara “quan té fam” 
(versicle 30). Encara que el lladre famolenc no ha de ser menyspreat, ha de retornar set 
vegades el què ha robat; el que demostra que, per desesperada que sigui la seva situació, res 
no justifica el pecat. A més, la Bíblia insisteix que és el nostre deure atendre les necessitats 
del pobres, per que no es trobin forçats a robar per a sobreviure (Deuteronomi 15: 7, 8).

És interessant que, desprès de passar de l'adulteri al robar, ara torni a l'adulteri (Proverbis 
6:32-35).  Els  dos  pecats  tenen  algunes  similituds.  En  ambdós  casos,  algú  està  prenent 
il·legalment el que pertany a un altre. Malgrat tot, hi ha una diferència vital entre robar i 
cometre adulteri: en el primer cas, solament es tracta de la pèrdua d'un objecte; mentre que el 
segon és molt més greu. Es pot restituir el que ha estat robat, però en els casos d'adulteri, els 
danys poden ser molt més grans que en el cas d'un robatori, sobretot si hi han nens per enmig.

“‘No fornicaràs’.  Aquest  Manament no tan sols  prohibeix les  accions impures,  sinó 
també els pensaments i els desitjos sensuals, i tota pràctica que tendeixi a excitar-los. [...] 
Crist, a l'ensenyar l'extensa que és la obligació de guardar la Llei de Déu, va declarar que 
els mals pensaments i  les mirades concupiscents  són, certament,  tant  pecats  com l'acte 
il·lícit” (PP 317).
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Lliçó 3   //   Dijous 15 de gener

L'AMENAÇA DE MORT

La  major  part  de  la  gent  no  pensa  amb  la  mort  quan  peca;  es  pensa  en  altres  coses, 
generalment, la gratificació i el plaer que deriven del seu pecat. Tampoc ajuda el fet de que 
la cultura, molt sovint, exalta l'adulteri i altres maldats. Per contrastar, el llibre de Proverbis 
posa el pecat en la perspectiva correcta, una visió assenyalada per Pau molt més tard. “La 
paga del pecat és la mort” (Romans 6:23).

Llegeix Proverbis 7:22 i 23. Què fa que l'adulteri estigui indefens davant l'amenaça de mort?

Es descriu a qui “la segueix a l'acte” com algú que ha perdut la seva personalitat i la seva 
voluntat. Ja no hi pensa més. L'expressió a l'acte suggereix que no es pren molt temps per a 
la reflexió. Se'l  compara com un bou que va “a l'escorxador”, a un “estúpid [que va] a 
engrillonar-se” i a un ocell que “es precipita al filat”. Cap d'aquests es dóna compte de que 
les seves vides es troben amenaçades.

Llegeix Proverbis 7:26 i 27. Què fa que la dona immoral sigui mortifera?

És possible que la  dona aquí descrita  sigui quelcom més que una “mera” adultera.  Ella 
representa valors oposats a la saviesa. Salomó utilitza aquesta metàfora per a advertir al seu 
deixeble contra qualsevol forma de mal. El risc és enorme, ja que aquesta dona no tan sols 
fereix, també mata; i el seu poder es aital que fins i tot ha matat als homes més forts. És a 
dir, altres abans que tu, més forts que tu, no han pogut sobreviure al tracte de les seves 
mans.  El  llenguatge universal  d'aquest  passatge suggereix que l'autor  bíblic  està  parlant 
sobre la  humanitat  en general.  (La paraula hebrea  sheol,  al  text,  no té  res  a  veure amb 
l'“infern”, com generalment es creu ; en realitat, designa el lloc on es troben ara els morts: el 
sepulcre).

A la fi, el pecat, ja sigui d'adulteri o qualsevol altre, condueix a la aniquilació; l'oposat a 
la vida eterna, que Déu anhela que tots la tinguem.

No és estrany que el llenguatge sigui fort, donat que estem tractant amb assumptes de 
vida eterna o mort eterna.

Pensa en algunes persones “fortes” que van caure d'una manera estrepitosa. Per què això ens 
tindria de fer tremolar? Quina és la teva única protecció?
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Divendres 16 de gener   //   Lliçó 3

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: “Satanàs ofereix a les persones els regnes del mon 
a canvi de que ells li entreguin la supremacia. Molts sacrifiquen, així, el cel. Millor és morir 
que pecar; millor és necessitar que defraudar, millor és passar fam que mentir” (TI 4:485).

“Hem  de  preferir  la  pobresa,  l'oprobi,  la  separació  dels  nostres  amics  o  qualsevol 
sofriment abans que contaminar l'ànima amb el pecat. La mort abans que el deshonor o la 
transgressió de la  Llei  de  Déu,  tindria  de  ser el  lema de tot  cristià.  Com a poble  que 
professa estar constituït per reformadors que atresoren les més solemnes i purificadores 
veritats de la Paraula de Déu, hem d'elevar la norma molt més alt  del que està posada 
actualment” (TI 5:137).

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. De quina manera podem prendre seriosament la gravetat del pecat sense caure al parany 

del fanatisme? Al mateix temps, com podem ser obedients a la Llei de Déu sense caure 
en el legalisme?

2. Llegeix Èxode 20:1 al 17. De quina forma es relacionen els Deu Manaments entre ells? 
Per què si violem obertament un Manament és probable que transgredim també altres? 
(vegeu Jaume 2:11).  Quins exemples pots  trobar en els  que la  transgressió d'un dels 
Manaments ha portat a la transgressió d'altres?

3. Medita amb la idea de que, com a poble, podem utilitzar la religió per a justificar accions 
equivocades. No és difícil fer-ho, especialment si hom té la tendència a sostenir “l'amor” 
com la norma final del bé i del mal. Després de tot, pensa en totes les coses dolentes 
fetes sota el pretexte de l'“amor”. Aleshores, de quina manera la Llei segueix actuant 
com una forma de protegir a la gent (ja sigui d'un mateix o dels l'altres) que, d'altra 
manera, seria conduïda al pecat?

4. Considera  un altre  cop la  pregunta  que es  troba al  final  de  la  secció del  diumenge, 
referent al confondre els símbols amb la realitat. Com és això possible? Per exemple, de 
quina manera la idolatria pot portar a això? Quines tradicions, que són representatives de 
veritats espirituals, podrien ser confoses amb aquestes mateixes veritats?
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Lliçó 4: Per al 24 de gener de 2015

SAVIESA DIVINA
Dissabte 17 de gener

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Proverbis 8:1-21; 
Mateu 16:26; Proverbis 8:22-31; Gènesi 1:31; Proverbis 8:32-36; Proverbis 9:1-18.

PER A MEMORITZAR:
“Jehovà em va formar al començ de la seva activitat, abans de fer les seves 
obres més antigues” (Proverbis 8:22).

La saviesa reapareix en aquest moment a Proverbis (veure Proverbis 1:20, 21), i els textos 
d'aquesta setmana deixen clar que la saviesa és la veritat, la Veritat segons existeix en Déu, 
la font i el fonament de tota veritat.

Aquest èmfasi en el caràcter “absolut” de la veritat contrasta amb part del pensament 
contemporani,  especialment  a  Occident,  per  a  qui  la  veritat  es  considera  com quelcom 
relatiu, circumstancial, cultural, i que varia d'una persona a una altra.

Tanmateix, aquesta concepció no és bíblica. La meva veritat ha de ser la mateixa que la 
teva, senzillament perquè la “veritat” és universal. No pertany a ningú en particular, sinó a 
tota la humanitat, tant si val si aquesta ho reconeix o no. 

És interessant que la famosa pregunta que va fer Pilat a Jesús: “I què és la veritat?” (Joan 
18:38) va sorgir en resposta a l'afirmació de Jesús: “Tothom qui és de la veritat, escolta la 
meva veu” (versicle 37). La veritat, la veritat absoluta, existeix i fins i tot ens parla; el que 
importa és si nosaltres escoltem i obeïm el què ens està dient.
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Lliçó 4   //   Diumenge 18 de gener

LA SAVIESA CLAMA

Llegeix Proverbis 8:1 al 21. Segons aquests versicles, quin és el valor de la saviesa?

La saviesa és tan important que ha d'arribar a tothom. Déu va crear tota vida humana, i Crist 
va morir per a cada un de nosaltres. Així, la saviesa, i el coneixement de Déu i de la salvació 
que ell ofereix, és per a tot ser humà.

Considera les paraules utilitzades per a descriure la presència clamorosa de la saviesa: 
“clama”;  “fa  sentir  la  veu”;  “crida”;  “veu”;  “parlo”;  “els  meus  llavis  s'obren”;  “boca”, 
“llavis”; “paraules”. Poc importa la manera en que comprenguem aquestes metàfores, és clar 
que la saviesa ha de ser comunicada; ha de ser escoltada per tots qui la sentin. Desprès de tot, 
com vam veure la setmana passada, el que assenyala la saviesa és qüestió de vida o mort.

Vuit vegades la saviesa parla sobre la veracitat de les seves paraules. És interessant que 
la  descripció  de  la  saviesa,  aquí,  és  paral·lela  a  la  descripció  de  Déu  que  trobem  a 
Deuteronomi 32:4. Certament, aquest paral·lelisme no ha de sorprendre'ns, ja que Déu, com 
a Creador de totes les coses (veure Joan 1:1-3), és el fonament de tota veritat.

Llegeix Proverbis 8:10, 11. Què diuen aquests versicles sobre la saviesa?

Moltes persones han viscut, i encara viuen, en la ignorància, en la niciesa i en la obscuritat. 
Molts viuen sense cap esperança, o amb falses esperances. El què fa que aquest trist estat de 
coses  sigui  encara  més  trist  és  que  la  saviesa  i  la  veritat  són  meravelloses,  i  plenes 
d'esperança i de promeses d'una millor vida ara mateix, per la seguretat de la vida eterna en 
el cel nou i la Terra Nova; i tot, gràcies al sacrifici de Jesús. Totes les riquesses del món no 
signifiquen res (veure Eclesiastès 2:11-13), en contrast amb el coneixement de Déu.

Llegeix Mateu 16:26 i pregunta't com reflecteix la teva vida la gran veritat d'aquests versicles.
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Dilluns 19 de gener   //   Lliçó 4

LA SAVIESA I LA CREACIÓ

Llegeix Proverbis 8:22 al 31. De quina manera es relaciona la saviesa amb la creació?

En aquests textos, la saviesa es relaciona misteriosament amb Déu com a Creador. Aquest 
poema comparteix moltes paraules amb l'informe de la creació de Gènesi 1 i 2, i fins i tot 
reflecteix la seva estructura literària, organitzada al voltant dels tres elements bàsics: el cel, 
l'aigua i la terra. La intenció d'aquest paral·lelisme és emfatitzar la principal credencial de la 
saviesa: si Déu mateix va utilitzar la saviesa per a crear, si la saviesa és l'eina més antiga, 
encara més antiga que el mateix univers, i per això fonamental per a la seva existència, 
nosaltres tindríem d'utilitzar molt més la saviesa en tot el què fem a la vida.

Aquí es fa un fort èmfasi en l'origen diví de la “saviesa”. La primera paraula del poema 
és  Yahwe [Jehovà],  qui “va formar” la saviesa.  El terme hebreu  qanáh,  traduït com “va 
formar” a la versió La Bíblia del 2000, té la connotació d'“engrendar” en comptes de “crear” 
(veure Deuteronomi 32:6; Gènesi 4:1). El següent terme és la paraula tècnica que, al Gènesi, 
s'associa amb la creació:  reshít (“principi”, i també “al començ”), i es troba a Gènesi 1:1: 
“En el principi, Déu va crear el cel i la terra”.

Tanmateix, l'expressió “al començ” de Proverbis 8:22 s'utilitza de forma diferent al mot 
“principi” de Gènesi 1. Aquí, “principi” es relaciona amb la creació, mentre que a Proverbis 
8:22  es  relaciona  amb Déu,  amb els  seus  camins  (dérek),  és  a  dir,  la  seva  naturalesa. 
D'aquesta manera, la saviesa és part de la mateixa naturalesa de Déu.

Per tant, la saviesa es troba en el temps abans, fins i tot, de la creació de l'univers. La 
existència de la  saviesa,  en aquell  moment  en que solament  Déu era  present,  assenyala 
l'antiguitat de la saviesa com “des de l'eternitat”.

Així, la saviesa no s'origina  en nosaltres sinó, més aviat,  se'ns  revela; és quelcom que 
aprenem,  quelcom  que  se'ns  ensenya,  quelcom  que  no  generem  nosaltres.  Certament, 
caminar amb la nostra pròpia llum és caminar dins la obscuritat. Se'ns diu que Jesús és la 
“llum veritable, la que il·lumina tots els homes” (Joan 1:9). Cada home també la necessita.
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Lliçó 4   //   Dimarts 20 de gener

DELECTACIÓ EN LA CREACIÓ

A Gènesi 1 trobem que cada pas de la creació conclou amb la mateixa tornada: “I Déu veié 
que era bo” (Gènesi 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31). El darrer pas (versicle 31) encara va més 
enllà:  “era  bo  en  gran  manera”  (RVR).  La  paraula  hebrea  per  a  “bo”  conté  la  idea  de 
delectació i,  a més, implica una relació. Al final de la setmana de la creació, Déu es va 
aturar per a gaudir plenament de la seva creació (Gènesi 2:1-3). I Déu va beneir aquest 
moment de pausa: el dissabte. De la mateixa manera, el nostre poema conclou indicant que 
la saviesa gaudeix en la creació.

Llegeix Proverbis 8:30 i 31. Per què es delectava i s'alegrava la saviesa?

La delectació de la saviesa reflecteix l'alegria de Déu en la creació. Aquest goig no sols 
passa “diariament” a cada etapa de la creació, sinó també corona l'obra creadora, quan la 
creació –de la vida sobre la Terra– es va completar.

A Proverbis 8 trobem la raó per el goig de la saviesa: “Tenint les meves delícies amb els 
fills dels homes” (versicle 31). Al dissabte, al final de la setmana de la creació, Déu establí 
una relació amb els éssers humans. L'aplicació immediata d'aquesta pausa i alegria divines, 
desprès de l'obra de la setmana, té implicacions per a la experiència humana del dissabte: 
“Seguint el model del Creador, ell també pot mirar endarrere a la seva obra acabada, amb 
goig, plaer i satisfacció. D'aquesta manera, l'home pot alegrar-se no tan sols en la creació de 
Déu, sinó també en el seu govern responsable de la creació, no en la seva explotació” (G. H. 
Hasel, a K. A. Strand, The Sabbath in Scripture and History, pàg. 23).

Llegeix Colossencs 1:15 al 17 i 2:3, Apocalipsi 3:14, i Joan 1:1 al 14. Què ens diuen aquests 
versicles en relació de la funció de Jesús en la creació mateixa? Per què l'activitat com a 
Creador és tan important per a comprendre la seva funció com a nostre Redemptor?
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Dimecres 21 de gener   //   Lliçó 4

L'APEL·LACIÓ DE LA SAVIESA

Els darrers versicles d'aquest capítol tornen als aspectes personals, a l'aplicació pràctica del 
què significa tenir saviesa. El coneixement intel·lectual sobre la preexistència de la saviesa i 
de la seva presència a la creació és, sens dubte, profund. Però en la Bíblia, la veritat sempre 
ha de baixar, en un moment o altre, al nivell humà i a la manera en que responem al què 
se'ns ha donat en Jesús.

Llegeix Proverbis 8:32 al 36. Quin missatge de vida o mort trobem en aquests versicles?

El terme hebreu traduït com a “benaurat” significa “feliç” o “venturós”. En aquest passatge, 
la  paraula  “benaurat”  està  vinculada  a  dues  sentències.  La  primera  descriu  una  acció: 
“Benaurats  [són]  els  qui  guarden els  meus  camins”  (versicle  32).  El  mateix  llenguatge 
s'utilitza al Salm 119:1 i 2, respecte a la Llei: “Feliços els de comportament íntegre, els qui 
segueixen la llei de Jehovà. Feliços els qui observen els seus preceptes i el busquen amb tot 
el cor”.

La segona sentència descriu una actitud: “Feliç l'home que m'escolta” (versicle 34). En 
ambdós casos, el requisit implica un esforç continu. No és suficient haver descobert el camí 
correcte, tenim de “guardar-lo”. No és suficient escoltar la paraula de Déu, tenim de vetllar 
“cada dia” i seguir el què sabem. Com va dir Jesús: “Feliços els qui escolten la paraula de 
Déu i la compleixen” (Lluc, 11:28).

“És cobejable la felicitat que es troba al camí de la desobediència i la transgressió de la 
llei física i moral? La vida de Crist assenyala la verdadera font de joia i indica com arribar a 
ella. [...] Per a ser feliços de veritat han de tractar, gojosament, d'estar sempre al lloc del 
deure,  complint l'obra que els correspongui amb fidelitat,  i adaptant el seu cor i vida al 
Model perfecte” (MeM 167).

La felicitat pot ser quelcom elusiu; quan més la cerquem, més difícil sembla ser aconseguir-la. 
Per  què la  fidelitat  a  Déu,  enlloc de la  recerca de la  felicitat,  ha de ser  la  nostra primera 
prioritat? A més, què és més probable que ens produeixi felicitat (i per què): buscar la felicitat o 
buscar primer el Regne de Déu?
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Lliçó 4   //   Dijous 22 de gener

L'UN O L'ALTRE

Desprès de l'apel·lació que fa la saviesa, l'inspirat autor de Proverbis 9 anima als seus oients 
a fer l'elecció entre dos estils de vida: la saviesa o la insensatesa. Els primers sis versicles i 
els  sis  darrers  (Proverbis  9:1-6,  13-18)  són simètrics,  i  és  de  destacar  el  contrast  entre 
ambdós estils.

Compara Proverbis 9:1 al  6 amb Proverbis 9:13 al 18. Quines diferències hi  ha entre la 
saviesa i la insensatesa?

1. La saviesa és eficient i està involucrada en la creació. S'utilitzen set verbs per a descriure 
les seves accions (versicles 1-3). Les set columnes que ha aixecat (versicle 1) al·ludeixen 
als  set  dies  de  la  creació.  La  insensatesa,  en  contrast,  està  asseguda  sense  fer  res, 
pretenent ser algú quan en realitat és “insulsa i no sap res” (versicle 13).

2. Malgrat que la saviesa i la insensatesa cridin als mateixos oients (fixa't que els versicles 
4 i 16 són idèntics), el que proveeixen és fonamentalment diferent. La saviesa convida 
als seus hostes a menjar el pa i la beguda que ha preparat (versicle 5). La insensatesa 
no ofereix res  als  seus convidats,  senzillament es vanta de tenir  provisions robades 
(versicle 17).

3. La saviesa ens crida a abandonar la insensatesa i, per tant, a viure. La insensatesa és més 
tolerant: no exigeix que abandonem res, però el resultat és la mort. Els que segueixen la 
saviesa avançaran, seguiran endavant “pel camí de la intel·ligència” (versicle 6).  Qui 
segueixi la insensatesa restara estàtic, i “no sap” (versicle 18).

Llegeix Proverbis 9:7 al 9. De quina manera responen l'home savi i l'impiu a la instrucció de 
la saviesa? Què fa que el savi sigui més savi que l'impiu?

La clau de la saviesa és la humilitat. El savi és l'home a qui se'l pot ensenyar, i que respon a la 
instrucció amb una ment oberta. La saviesa sols arriba a qui, com un nen, sent necessitat de 
créixer. Per això, de la manera més explícita, Jesús va ensenyar que “si no canvieu i us feu 
com els infants, no entrareu pas en el Regne del cel” (Mateu 18:3).

― 35 ―



Divendres 23 de gener   //   Lliçó 4

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: “El sobirà de l'univers no estava sol en la seva obra 
benefica. Tenia un company, un col·laborador que podia apreciar els seus designis, i que podia 
compartir el seu goig a l'atorgar felicitat als éssers creats. Al principi ja existia el Verb, i el 
Verb era amb Déu i el Verb era Déu. Aquell, al principi, era amb Déu” (Joan 1:1, 2). Crist, 
el Verb, l'Unigènit de Déu, era u sol amb el Pare etern, u sol en naturalesa, en caràcter i en 
propòsits; era l'únic ésser que podia penetrar a tots els designis i finalitats de Déu. [...] I el 
Fill  de  Déu,  parlant  d'ell  mateix,  declara:  ‘Jehovà em va  formar  al  començ  de  la  seva 
activitat, abans de fer les seves obres més antigues. Des de l'eternitat vaig ser constituïda, 
des de l'origen, abans de formar-se el món. [...] Quan traçava els fonaments de la terra, jo 
era al  seu costat  com un arquitecte,  dia rere dia feia jo les  seves delícies,  delectant-me 
sempre en la seva presència’ (Proverbis 8:22-30)” (PP 11, 12).

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Per què la creença en l'informe de la creació registrat a Gènesi és el fonament de la 

saviesa bíblica? Per què la idea de l'Evolucionisme és contraria a la Bíblia en tots els 
seus aspectes?

2. Medita en la idea de que la veritable saviesa és quelcom que no podem generar per 
nosaltres mateixos, sinó que té de ser-nos revelat. Quins són alguns exemples de veritats 
importants que mai coneixeríem si no hagueren estat revelades per la inspiració divina? 
Per exemple, de quina manera sabríem sobre la mort de Crist a la creu i el què aquesta 
ens ofereix, si no ens hagués estat revelada? Que podríem dir del dissabte o de la Segona 
Vinguda?

3. De quina forma l'obra de Déu revelada a Gènesi 1 testifica del fet de que el bé no es pot 
barrejar amb el mal? Quines repercussions té la teva resposta en el concepte de que hom 
podria, per exemple, incorporar una cosmovisió evolucionista en la història de la creació 
de Gènesi?

4. De quina manera el goig de Déu en la creació ens ajuda a comprendre com podem tenir 
una experiència sabàtica més profunda i rica?
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Lliçó 5: Per al 31 de gener de 2015

LES BENEDICCIONS DELS JUSTOS
Dissabte 24 de gener

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Proverbis 10:1-14; 
Mateu 19:19; Proverbis 11 i 12; 20:20; Joan 3:16; Proverbis 13.

PER A MEMORITZAR:
“Hi ha benediccions sobre el cap del just, però la violència ofegarà els 
malvats” (Proverbis 10:6).

Com suggereix el  títol,  aquesta  lliçó  considera  les  benediccions  dels  justos.  La paraula 
hebrea  zaddiq, per a “justos”, és la paraula clau als nostres textos.  Zedeq (també traduïda 
com “justícia”), de la que es deriva, apareix a la introducció de tot el llibre: “Proverbis de 
Salomó [...] per a fer tenir saviesa i instrucció [...] justícia [zedeq]” (Proverbis 1:1-3). El que 
el llibre de Proverbis ens està dient és que la saviesa és justícia, i “justícia” significa caminar 
segons els mandats de Déu: caminar en fe i obediència al què Déu ens ha cridat a ser i fer. 
La justícia és un do, que prové de Déu. L'oposat és insensatesa i infidelitat. La saviesa és 
justícia; la insensatesa és pecat i maldat; i als versicles qu8e estudiarem el contrast entre 
ambdós és molt clar.
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Lliçó 5   //   Diumenge 25 de gener

LA JUSTÍCIA ÉS INTEGRAL

Llegeix Proverbis 10:1 al 7. Quins principis diversos pel que fa la vida i la fe se'ns revelen 
aquí?

Es diu d'un home que en una barca va començar a fer un forat on tenia els seus peus. Quan la 
gent que anava amb ell li exigí que s'aturés, ell va respondre: “A vostès no els importa res. 
Aquesta barca és meva!”. Aquesta resposta absurda és, sovint, l'excusa que utilitza el pecador 
per a justificar la seva conducta. “Aquesta és la meva vida; no tens res a veure amb ella”. Per 
suposat, el què fem o deixem de fer impacta amb els altres, especialment a qui són més prop de 
nosaltres. Qui no ha sentit, de manera molt forta, els resultats de les accions dels altres, siguin 
bones o dolentes?

El principi de la unitat entre la vida espiritual-moral i la vida física-material es tracta als 
versicles 3 al 5. La idea principal és que la maldat o la deficiència moral no recompensen, 
encara que un sigui ric; i segon, que la justícia sempre porta la seva recompensa, d'una o 
altra manera, encara que un sigui pobre.

Als versicles 6 i 7 trobem una expressió anterior del que Jesús va dir referint-se a com la 
luxúria és adulteri, o com l'odi és equivalent a l'homicidi. Amagar el nostre odi darrere de les 
nostres paraules no sempre funciona; el nostre llenguatge corporal i el to de la nostra veu ben 
sovint fan sortir a l'exterior els nostres pensaments malvats. El millor punt de sortida per a 
tenir bones relacions amb els altres és “Estimaràs el proïsme com a tu mateix” (Levític 19:18; 
compareu amb Mateu 19:19). Com també suggereixen els textos, la impressió que fas en 
favor del bé pot exercir una influència duradora sobre els altres. Al cap i a la fi, estem parlant 
de sentit comú: no és millor tenir un bon nom que no pas un mal nom?

Quina decisió important prendràs aviat? Si encara no ho has fet, considera amb cura l'impacte 
que la teva elecció pot tenir sobre els altres, per al bé o per al mal.
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Dilluns 26 de gener   //   Lliçó 5

LA BOCA DEL JUST

La boca (amb els seus components, els llavis i la llengua) és l'òrgan més important al llibre 
de Proverbis. A la versió Reina Valera de 1960, la paraula “boca” s'utilitza 53 cops, “llavis” 
apareix 45 vegades i  “llengua”, 19. La utilització d'aquest òrgan de la parla és un tema 
especialment important als capítols 10 al 29 del llibre de Proverbis.

La  premissa  bàsica  és  important:  les  nostres  paraules  tenen  molt  poder,  són  molt 
poderoses, per a bé o per a mal. La llengua pot ser el millor dels dons que se'ns ha donat, o 
el  pitjor  d'ells.  Aquesta  ambivalència  respecte  a  la  llengua  és  una  de  les  lliçons  més 
importants del llibre de Proverbis. En realitat, la boca genera vida, però també pot produir la 
mort.

Llegeix Proverbis 10:11 al 14. Quin és el contrast entre com parla una persona justa i com 
ho fa un neci?

Fixa't en el versicle 11 l'expressió “font de vida”. Simbòlicament, es refereix a les qualitats de 
la saviesa. S'utilitza amb referència a Déu (Salm 36:9), la Font de la vida. La mateixa imatge 
s'utilitza en relació amb el Santuari, del qual brollen rierols d'aigua (Ezequiel 47:1, 2). Jesús 
va  utilitzar  aquesta  metàfora  per  a  il·lustrar  el  do  de  l'Esperit  (Joan  4:14).  Així,  la 
comparació de la boca del just amb una “font de vida” equival a relacionar-la amb Déu 
mateix.

El que caracteritza a aquesta boca és el do positiu de la “vida”. Aquesta qualitat ens diu 
com tindria de ser la funció de la boca: tindria de ser una força per a bé, no per a mal; una 
font de vida, no de mort. El que aquí es diu, també és considerat a Jaume 3:2 al 12.

A més, recorda que fou per mitjà del llenguatge, per mitjà del “poder de la seva paraula” 
(Hebreus 1:3), que Déu va crear els cels i la terra. El llenguatge, per tant, tindria de servir 
per a propòsits creatius.

Considera com increïblement de poderoses son les paraules. Amb les teves paraules, pots omplir 
a les persones amb confiança pròpia, alegria i esperança, o pots destruir-les i fer-les mal tant 
com si les haguessis tacat físicament. Com ets de curós en utilitzar el poder de la teva llengua?
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Lliçó 5   //   Dimarts 27 de gener

L'ESPERANÇA DEL JUST

“La integritat condueix els rectes, la pròpia malícia destrueix el pèrfid” (Proverbis 11:3). 
Quina evidència tenim de la veritat d'aquest versicle? Quins exemples has vist o escoltat en 
els quals es va revelar  aquesta  veritat  espiritual? En contrast,  quines coses creus que 
signifiquen, ja que, almenys fins ara, has de prendre't aquest text per fe?

Llegeix tot el capítol 11 de Proverbis. Encara que parli de molts temes, quines són algunes 
de  les  grans  benediccions  que  abasten  als  fidels,  a  diferència  del  que  succeeix  als 
malvats?

La comprensió de que hi ha un futur i el valor del que encara no s'ha vist (veure 2 Corintis 4:18) 
ajudaran a motivar al just a viure correctament. A causa d'aquesta esperança en el futur, el just 
es conduirà amb humilitat, honestedat i compassió.

Per altra banda, els impius viuen sols el present; solament estan preocupats amb el què 
veuen i amb les recompenses immediates. Pensen en ells mateixos abans que amb els altres, i 
utilitzaran l'engany i  l'abús.  Per  exemple,  els  venedors  que enganyen als  seus  clients  tal 
vegada podran aconseguir una immediata recompensa amb un preu més elevat, però poden 
acabar perdent els seus clients, i els seus negocis poden fracassar (Proverbis 11:3, 18).

Pensa algunes de les decisions que has de prendre, i com les faràs. Quants factors de llarg 
assoliment (com és la eternitat) tenen cabuda a les teves eleccions?
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Dimecres 28 de gener   //   Lliçó 5

LA VERITAT DELS JUSTOS

Llegeix Proverbis 12 i concentra't amb el tema de les paraules, especialment en el context 
de dir la veritat o mentir. Quin missatge trobem aquí al voltant de la honestedat i el mentir?

La filosofa Sissela Bok ha demostrat de forma convincent com el mentir pot ser de nociu 
per  a  la  societat.  Escriu:  “Una  societat,  aleshores,  en  la  que  els  seus  membres  foren 
incapaços de distingir els verdaders missatges dels enganyosos, col·lapsaria” (Lying: Moral 
Choice, pàg. 19). 

De la mateixa manera, sant Agustí, citat a la introducció del llibre de Bok, va notar que 
“quan s'ha trencat el respecte per a la veritat, o tant sols que estigués lleugerament debilitat, 
totes les coses seran dubtoses” (pàg. 15).

Elena de White va escriure: “Els llavis mentiders li són abominació. Declara que a la 
santa ciutat ʻno entrarà [...] cap cosa bruta, o que faci abominació i mentidaʼ. Aferrar-nos a 
la veracitat amb mà ferma, i que ella sigui part de la nostra vida. El joc del tira-i-afluixa amb 
la veritat, i el dissimular per acomodar els plans egoistes d'un mateix, significa provocar el 
naufragi de la fe [...].  Qui declara falsament,  ven la  seva ànima a baix preu.  Les seves 
mentides poden semblar útils en cas de penúria; d'aquesta manera semblarà que avança amb 
els  seus  negocis  com ho podria  fer  mitjançant  un procediment  correcte,  però  finalment 
arriba al punt en que no pot confiar en ningú. Al ser ell mateix un falsari, no té confiança en 
la paraula dels altres” (MeM 341).

Quan pensem en el poder de les paraules, hem de pensar en el mentir, ja que la majoria 
de les mentides es diuen amb les paraules. Qui no ha sentit la traïció, quan se li ha dit alguna 
mentida? Una societat pot caure en un caos total quan la mentida és la norma, en comptes de 
l'excepció de la norma.

A més, considerem l'efecte del mentir sobre qui menteix. Algunes persones estan tan 
acostumades a mentir  que ni  tan sols  es  molesten;  altres  senten culpa o vergonya quan 
menteixen. Això és bo per a elles, perquè significa que encara estan rebent una mica de la 
influència de l'Esperit Sant.

Tanmateix, imaginat el perill de qui menteix, i ni tan sols pensa amb això per una segona 
vegada.

Quan va ser la darrera vegada que vas mentir? Com et vas sentir quan ho vas fer?

― 41 ―



Lliçó 5   //   Dijous 29 de gener

LA RECOMPENSA DELS JUSTOS

Com ja vam veure,  a Proverbis  es  presenta molta instrucció i  ensenyança mitjançant el 
contrast de dues tipus de persones. “El savi fa això; l'insensat, allò”. “L'home pietós fa això, 
el malvat fa lo altre”.

Per suposat, en realitat hi ha una mica de saviesa i d'insensatesa en tots nosaltres. Amb la 
excepció de Jesús, tots som pecadors, i estem “privats de la presència de Déu” (Romans 
3:23).  Afortunadament,  tenim  la  meravellosa  promesa  que  apareix  al  versicle  següent: 
malgrat  ser  pecadors,  per  fe  podem ser  “justificats  gratuïtament  per la  seva generositat, 
gràcies al rescat que es troba en el Crist Jesús” (Romans 3:24).

A la fi, tota la humanitat estarà en un o altre dels dos bàndols: serem salvats o perduts.

Llegeix Joan 3:16. Quines dues opcions afronta tota la humanitat?

Llegeix Proverbis 13. En aquest capítol, com veiem el contrast de la experiència i la sort del 
just amb la del pecador?

Als savis se'ls compara amb llànties duradores, mentre que als dolents, amb una llàntia que 
s'apagarà (Proverbis 13:9). La persona sàvia gaudirà del bon fruit del seu treball, mentre que 
el pecador collirà el mal (versicles 2 i 25). Mitjançant els seus fills, el savi té un futur més 
enllà de sí mateix (versicle 22); el pecador, en canvi, deixarà les seves riqueses a estranys; 
fins i tot al just (versicle 22).

El  punt  clar  aquí  és  que  la  vida  de  fe  i  obediència  a  Déu  és  millor  que  una  de 
desobediència i niciesa.

Deixant  a  un  costat  el  gran  tema  de  la  promesa  de  vida  eterna,  quins  són  alguns  dels 
avantatges immediats i diaris que has experimentat al viure una vida de fe en Crist?

― 42 ―



Divendres 30 de gener   //   Lliçó 5

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: “No és suficient professar la fe en Crist i tenir els 
nostres noms registrats al llibre de l'església. [...] No importa quina sigui la nostra professió 
de fe, no ens serveix de res a menys que Crist es reveli en obres de justícia” (PVGM 254).

“El més gran engany de la ment humana consistia en creure que un simple assentiment a 
la veritat constituïa la justícia. En tota experiència humana, un coneixement teòric de la 
veritat ha demostrat ser insuficient per a salvar l'ànima. [...] Els capítols més ombrívols de la 
història estan carregats amb el record de crims  comesos per fanàtics religiosos. [...]

“Encara subsisteix el mateix perill.  Molts donen per fet que són cristians simplement 
perquè accepten certs dogmes teològics. Però, no han fet penetrar la veritat a la seva vida 
pràctica. [...] Els homes poden professar creure amb la veritat, però això no els fa sincers, 
bondadosos, pacients i tolerants, ni els hi dona aspiracions celestials; és una maledicció per 
als seus posseïdors, i per la influència d'ells és una maledicció per al món.

“La justícia que Crist  ensenyava és la  conformitat  del  cor i  de la  vida a la  voluntat 
revelada de Déu” (DTG 275, 276).

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Analitza com impacten les nostres decisions sobre els altres, per a bé o per a mal. Per 

què això és un fet inevitable a la vida? Aquesta veritat va ser revelada primer a la història 
de la Caiguda, i fins avui se sent l'impacte de les eleccions d'Adam i d'Eva a la vida de 
cada un de nosaltres. Podria ser una temptació tractar de mesurar la quantitat de bé o de 
mal  que poden produir  les  nostres decisions,  però això és arriscat,  perquè sovint  no 
coneixem la influència de les nostres eleccions. Per què, aleshores, a la llum de Déu i de 
la seva Llei,  hem d'elegir  fer el què és correcte,  no important les conseqüències que 
podam témer que això es produeixi?

2. Proverbis fa una clara distinció entre el just i el neci, i en aquests versicles aprenem al 
voltant del què és correcte i del que és incorrecte. Tanmateix, per què hem de ser molt 
curosos pel que fa dels que considerem necis? Per altra banda, com de sovint hem estat 
enganyats per aquells que teníem considerats com a justos?
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Lliçó 6: Per al 7 de febrer de 2015

EL QUE ACONSEGUEIXES
NO ÉS EL QUE VEUS

Dissabte 31 de gener

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Proverbis 14; Daniel 7:25; 
Marc 12:30; Proverbis 15:13; Isaïes 5:20; Proverbis 15; Mateu 20:26-28.

PER A MEMORITZAR:
“Hi ha camins que a l'home li semblen rectes, però que acaben sent vies 
de mort” (Proverbis 14:12).

Com Pau digué: “Ara hi veiem confusament, com per mitjà d'un mirall” (1 Corintis 13:12). 
Hi veiem molt poc, i el que veiem sempre és filtrat per les nostres pròpies ments. Els nostres 
ulls i orelles –en realitat, tos els nostres sentits– solament ens donen una limitada visió del 
què realment es troba més enllà.

També podem ser enganyats no tan sols pel que fa al món extern, sinó també pel que fa a 
nosaltres mateixos. Els nostres somnis, els nostres conceptes i les nostres opinions poden 
donar unes imatges molt distorsionades de com és la realitat. De tots els enganys, aquest pot 
ser el pitjor.

Aleshores, què hem de fer per protegir-nos d'aquests enganys? Proverbis ens dóna un 
consell bàsic: no hem de confiar en nosaltres mateixos, com fan els necis. Al contrari, hem 
de confiar en Déu, que és qui controla el curs dels esdeveniments, fins i tot quan tot sembla 
anar de mal en pitjor. Ras i curt, necessitem viure per fe, i no merament per vista, perquè la 
vista ens pot enganyar molt, al mostrar-nos solament una petita porció del què és real, i a 
més –encara pitjor–, distorsionar el poc que ens mostra.
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Lliçó 6   //   Diumenge 1 de febrer

LA CERTESA DEL NECI

Llegeix Proverbis 14. Què diu en referència al neci?

El neci parla amb supèrbia (Proverbis 14:3). La primera imatge del neci té a veure amb “la vara 
de la supèrbia”. La idea de la vara, associada amb els llavis del neci, implica el seu càstig final. 
Les seves paraules d'orgull li comporten un cop a la boca; resultat que apareix en contrast amb 
els llavis del savi, que són protegits (veure també Daniel 7:8).

El neci es burla de la saviesa (Proverbis 14:6-9). Encara que el neci sembli buscar saviesa, 
en realitat no creu en ella i és escèptic envers ella. No la trobarà perquè, en la seva pròpia 
opinió, no existeix saviesa fora d'ella mateixa. El més terrible és la seva actitud vers la violació 
de la Llei. Hi ha quelcom de més mortal que burlar-se de la idea del pecat?

El neci és crèdul (Proverbis 14:15). Paradoxalment, el neci se'n burla d'aquells idealistes que 
encara creuen en els valors de la saviesa; ell ha perdut la seva capacitat de pensar críticament al 
voltant del que escolta: “creu tot el que diuen”. La ironia d'aquesta situació és que colpeix el 
centre de la societat secular. Les persones escèptiques ridiculitzen a Déu i se'n burlen de la 
religió, pretenent que aquestes creences són per a nens i avis; no obstant,  molt sovint ells 
mateixos creuen en algunes de les coses més ximples, com pot ser la creació de la vida sobre la 
terra pel sol atzar.

El neci és impulsiu (Proverbis 14:16, 29). Com el neci creu que és portador de la veritat, no 
pren cap temps per a pensar. La seva reacció serà ràpida, dictada majorment per un impuls.

El neci oprimeix als altres (Proverbis 14:21, 31). Els mecanismes de la opressió i de la  
intolerància apareixen suggerits en la psicologia del neci. És intolerant amb els altres i els  
tractarà amb menyspreu (veure Daniel 7:25; 8:11, 12).

És fàcil  veure  les  traces d'un  neci  amb els  altres,  però què direm de nosaltres  mateixos? 
Quines d'aquestes falles de caràcter necessites reconèixer primer, i desprès intentar vèncer, 
per la gràcia de Déu?
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Dilluns 2 de febrer   //   Lliçó 6

EL TEMOR DEL SAVI

Llegeix un altre cop Proverbis 14. Què diu en referència al savi?

El savi parla amb humilitat (Proverbis 14:3). El savi refrena els seus llavis. La seva reflexió 
silenciosa és motivada per una manca d'autosuficiència arrogant. Per al savi, l'altra persona 
podria tenir raó; per tant, el savi pren el temps per a pensar-hi i tenir en compte allò evident. 
També guarda silenci perquè escolta, llest per a aprendre dels altres.

El savi valora l'aprenentatge i el coneixement (Proverbis 14:6, 18). És difícil per al neci 
aprendre perquè li resulta embarassos asseure's als peus d'un mestre; contrastant amb això, 
per al savi és fàcil  aprendre perquè és humil.  Gaudirà de la experiència d'aprendre i  de 
créixer. Aquesta cerca de la saviesa, de quelcom que no es té, també és el que el fa savi.

El savi és prudent (Proverbis 14:15). El savi sap que el pecat i el mal existeixen, per tant 
tindrà  cura en el  seu caminar.  No confiarà en els  seus sentiments  i  opinions  personals; 
revisarà  les  coses  i  demanarà  consell.  No obstant,  sempre  serà  curós  del  què  les  altres 
persones diuen d'ell; separarà allò bo d'allò dolent (1 Tessalonicencs 5:21).

El savi és tranquil i pacient (Proverbis 14:29, 33). El savi pot estar tranquil perquè no 
confia en “la seva conducta” (versicle 14), sinó que depèn de la “rectitud” del seu camí 
(versicle 2). La seva fe en Déu li permet relaxar-se i exercir control propi (Isaïes 30:15). El 
temor de Déu li dóna confiança (Proverbi 14:26).

El savi és compassiu i sensible (Proverbis 14:21, 31). Els dos Manaments: “Estimaràs el 
Senyor, el teu Déu, amb tot el teu cor, amb tota la teva ànima, amb tot el teu enteniment i 
amb totes les teves forces” i “Estimaràs el teu proïsme com a tu mateix” estan vinculats 
(Marc 12:30, 31). No podem estimar a Déu i, al mateix temps, tractar malament a les altres 
persones. La més gran expressió de la nostra fe és com tractem als altres, especialment als 
que tenen necessitat.

“No comprenem quants de nosaltres caminem per la vista, i no per la fe. Creiem en les coses 
visibles, però no apreciem les precioses promeses que se'ns ha donat en la seva Paraula” 
(NEV 87). Què significa caminar per fe i no per vista? Com podem fer això?
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Lliçó 6   //   Dimarts 3 de febrer

“ELS ULLS DE JEHOVÀ”

“Els ulls de Jehovà arriben a tot arreu: observen bons i dolents” (Proverbis 15:3). Com et fa 
sentir aquest text, i per què?

El to de Proverbis canvia en els següents dos capítols. Aquests són més teològics que els 
anteriors, i hi trobem més referències a Déu. També se'ns diu coses sorprenents de Déu: que 
els seus ulls estan a tot arreu (Proverbis 15:3).

Aquesta  consciència  aguda  de  la  presència  de  Déu  és  precisament  el  que  els  antics 
israelites anomenaven “el temor de Jehovà”. La mateixa associació es troba als Salms: “L'ull 
de Jehovà esta sobre qui el tem” (Salm 33:18 [RVR77]). De la mateixa manera, Job descriu a 
Déu mirant fins els confins de la terra, i veu tot el que succeeix sota els cels (Job 28:24). Per 
això, Job conclou que “el temor de Jehovà és la saviesa” (Job 28:28).

El  proverbi  15:3 ens recorda la  capacitat  que té  Déu de veure el  bé  i  el  mal,  sense 
importar on estiguem. Com ho va entendre Salomó (1 Reis 3:9), la veritable saviesa és la 
capacitat  de  discernir  entre  el  bo i  el  dolent.  A l'àmbit  humà,  aquesta percepció ens ha 
d'ajudar a recordar en tot moment que hem de fer el bé i mai el mal, perquè Déu tot ho veu, 
encara que ningú ens ho adverteixi. Ens enganyem a nosaltres mateixos pensant que, ara per 
ara, ens sortim amb la nostra fent el mal; que en realitat fugim amb ell. A la fi, mai és així.

Per tant, siguem diligents, ja que “no hi ha cap criatura encoberta davant d'ell, sinó que tot 
es presenta nu i destapat als ulls d'aquell a qui n'haurem de donar compte” (Hebreus 4:13). 

Llegeix  Proverbis  15:3,  Isaïes  5:20  i  Hebreus  5:14.  Quin  missatge  vital  tenen  aquests 
versicles per a nosaltres, especialment en una època en que els mateixos conceptes de “bé 
i de mal” ben sovint són confosos? Actualment molta gent afirma que el bé i el mal són 
relatius  o,  senzillament,  idees humanes que  no  tenen existència  objectiva  fora  del  què 
diguem. Què hi ha de dolent en aquesta idea sobre el bé i el mal, i per què és tan perillós 
sostenir-ho?
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Dimecres 4 de febrer   //   Lliçó 6

EL GOIG DE DÉU

Llegeix Proverbis 15. Per què el goig és un bé tan gran per a l'home?

L'Escriptura no ens promet una vida sense proves. Com Jesús va dir: “Cada dia en té prou 
amb els seus propis afanys” (Mateu 6:34).  Proverbis 15:15 explica que enmig dels  dies 
dolents,  qui  manté un cor  content ho passarà millor.  Vindran el  dolor,  el  patiment i  les 
proves, i ben sovint no podrem controlar ni el quan ni el com. El que podem controlar, 
almenys fins un cert punt, és com triem la nostra reacció davant d'ells.

Llegeix Proverbis 15:14, 23. Quina és la part de Déu en aquest goig?

Malgrat que el text bíblic no anomena explícitament la raó per aquest goig, el pensament 
paral·lel entre els versicles 13 i 14 suggereix que el “cor content” és “el cor de l'intel·ligent”. És 
el cor de qui te fe i veu la redempció més enllà del problema present. Per això la fe en Déu és 
tan important; per això és vital que coneguem per nosaltres mateixos, per pròpia experiència, 
la realitat de Déu i del seu amor. Aleshores, poc importa quines proves esdevinguin a les 
nostres vides; qualsevol que sigui el patiment afrontat, els que tinguem seny i enteniment el 
suportarem, perquè coneixerem personalment l'amor de Déu.

Proverbis  15:23 ens dóna una altra  important  idea. El goig es produeix més pel  què 
donem que pel què rebem. La bona paraula que es comparteix amb altres donarà goig a qui 
la dóna. Qui no ha experimentat les benediccions que provenen de beneir als altres, ja sigui 
de paraula o d'obra, o d'ambdós? Com ja vam veure als estudis del dilluns 26 de gener i del 
dimecres 28 de gener, les nostres paraules tenen un gran poder; poden fer molt de bé o molt 
de mal. I quant millor és quan fan un gran bé, no tan sols per aquell que el reb, sinó a més 
per aquell qui el fa.

Com de bé coneixes, personalment, l'amor de Déu? Quines coses podries fer per obrir encara 
més el teu cor a aquesta important veritat? Considera quant millor seria la vida si coneguessis 
la realitat de l'amor de Déu.
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Lliçó 6   //   Dijous 5 de febrer

LA SOBIRANIA DE DÉU

Tots tenim somnis i fem plans, i no obstant, les coses surten de manera diferent; a voltes per 
a millor, a voltes per a pitjor. La Bíblia reconeix el valor de la responsabilitat i la llibertat 
humanes. No obstant, la Bíblia també afirma el control de Déu sobre els esdeveniments 
(veure Proverbis 20:24; 21:31; Daniel 2 i 7).

Què diu Proverbis 16:1? Com hem d'entendre aquest text?

Ens preparem i fem projectes, però la darrera paraula pertany a Déu. Això no significa que 
els nostres preparatius siguin inútils. Però, en la vida de fe, si sotmetem els nostres projectes 
a Déu ell obrarà en ells, i els nostres plans seran dirigits per ell (Proverbis 16:9) i, en darrera 
instància, ell els aprovarà (Proverbis 16:3). Déu fins i tot utilitzarà en favor nostre l'obra 
dels nostres enemics (Proverbis 16:4, 7). 

Encara  que  aquestes  idees  no  siguin  fàcils  d'entendre,  especialment  quan  afrontem 
situacions difícils, ens han de donar consol i ajudar-nos a confiar en Déu, encara que sembli 
que les coses van cada cop pitjor i els nostres projectes no resultin el què havíem previst. El 
punt clau per a nosaltres és aprendre a retre tot a Déu; si ho fem, podem estar segurs de la 
seva conducció, fins i tot en els temps més difícils.

Llegeix Proverbis 16:18, 19. Quin és el lloc de l'ambició en l'èxit humà?

La Bíblia no deixa lloc per l'atzar. Encara que pensem que el curs dels esdeveniments és 
guiat per l'atzar, podem confiar que Déu segueix estant als controls.

Al procurar comprendre perquè succeeixen les coses, de quina manera la realitat de la Gran 
Controvèrsia ens ajuda  avançar enmig d'alguns problemes difícils, respecte a com passen les 
coses que ens succeeixen?
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Divendres 6 de febrer   //   Lliçó 6

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: “Des del principi, Satanàs ha vingut presentant als 
homes un quadre dels guanys que es poden obtenir per mitjà de la transgressió. Així va 
seduir als àngels. Així va temptar a Adam i a Eva perquè pequessin. I així segueix encara 
apartant a les multituds de la obediència a Déu. Representa els camins de la transgressió 
com apetitosos; ʻperò que acaben sent vies de mortʼ (Proverbis 14:12). Feliços aquells que, 
aventurant-se en aquell camí, aprenen com d'amargs són els fruits del pecat,  i fugen d'ell a 
temps!” (PP 779).

“Res tendeix a fomentar la salut del cos i l'ànima que un esperit de gratitud i alabança. És 
un deure positiu resistir a la melangia, als pensaments i als sentiments de descontentament; 
és un deure com el de pregar. Si estem destinats per el cel, com podem comportar-nos com 
un seguici de ploramorts, gemint i queixant-nos al llarg de tot el camí que condueix a la casa 
del nostre Pare?

“Els professos cristians que estan sempre queixant-se i sembla que creguin que l'alegria i 
la felicitat fossin pecat, desconeixen la religió verdadera” (MC 194).

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Analitza la  idea que tenim sols  una visió limitada de la  realitat.  Què significa això? 

Quines coses existeixen que sabem que siguin reals, però que senzillament no podem, de 
cap de les maneres, percebre-les? Per exemple, quantes ones (de programes de ràdio, de 
satèl·lits, de telèfons mòbils) ara mateix estan en l'aire, envoltant-nos, que no podem 
veure, ni escoltar ni sentir? De quina manera l'existència d'aquestes realitats ha d'ajudar-
nos a comprendre com de limitats són els nostres sentits? Com ens han d'ajudar aquestes 
coses a entendre altres realitats que no podem veure com, per exemple, els àngels?

2. Per què és important que comprenguem les realitats del lliure albir i la llibertat d'elecció 
que tenim com a éssers humans, encara que Déu és qui té, en darrera instància, el control 
de tot? Encara que aquests conceptes (la llibertat humana d'elecció i la sobirania de Déu) 
semblen  ser  contradictoris,  ambdós  són  ensenyats  a  la  Bíblia;  per  tant,  com podem 
reconciliar-los?
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Lliçó 7: Per al 14 de febrer de 2015

COM TRACTAR LES BARALLES
Dissabte 7 de febrer

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Proverbis 17; 1 Corintis 13:5-7; 
Joan 8:1-11; Proverbis 18; Proverbis 19; Deuteronomi 24:10-22.

PER A MEMORITZAR:
“Més val un rosegó de pa amb tranquil·litat que una casa de molts festins 
plens de discòrdia” (Proverbis 17:1).

Proverbis denuncia altra vegada l'engany de les aparences. Pot ser que sembli que tinguem 
tot el que el món ens ofereix ΅–riquesa, poder, plaers, fama–, no obstant, darrera la façana 
floreixen la tensió i la misèria. Fins i tot es possible que la causa d'aquesta tensió i misèria 
sigui, precisament, la riquesa i els plaers que la gent persegueix amb tant d'afany. Com ho 
destaca un proverbi egipci: “Millor és el pa amb un cor content, que la riquesa amb tedi” 
(Miriam Liechtheim, “Instructions”, Ancient Egyptian Literature, II:156).

D'acord amb el  llibre  de Proverbis,  el  primer pas per a  resoldre  aquest  problema és 
reconèixer quines són les nostres prioritats: les relacions pacífiques són més importants que 
les riqueses (Proverbis 17:1). El que importa no és tant el que tenim, sinó qui som dins de 
nosaltres mateixos. El consell que segueix ajudarà a restaurar aquesta prioritat i a conduir-
nos per a tenir pau interior (en hebreu, shalom), que augmentarà la nostra felicitat.
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Lliçó 7   //   Diumenge 8 de febrer

EL PECAT I ELS AMICS

Llegeix Proverbis 17:9 i  19:11. Quin punt vital es presenta en aquests textos? De quina 
manera hem de tractar amb altres que cauen?

Quan algú comet un error,  és  molt  temptador difondre la  història,  explicar-la  als  altres. 
T'has assabentat del què va fer en Tal? Malgrat que actuem com si estiguem consternats per 
l'acció, seguim amb el desig d'explicar als altres el què va succeir. Això significa que estem 
xafardejant, que estem fent safareig; i és precisament que se'ns adverteix en contra d'això, 
perquè aquesta conducta generarà baralles, fins i tot entre bons amics. Desprès de tot, si un 
teu amic té una caiguda, quina mena d'amic ets si ho vas escampant per tot arreu?

En canvi, se'ns adverteix que hem de “encobrir” la falta. Tanmateix, això no implica que 
tinguem d'amagar el pecat, actuar com si mai hagués ocorregut, com si la persona mai haguera 
fet res de dolent. El pecat que és encobert encara és present, ja que es troba amagat. En realitat, 
amb aquesta  expressió,  la  paraula  hebrea  per  a  “encobrir”  té  la  connotació  específica  de 
“perdonar” (Salms 85:2; Nehemies 4:5). L'amor, i no el xafardeig, ha de ser la nostra resposta a 
la equivocació d'una persona.

Llegeix Proverbis 17:17 i 1 Corintis 13:5 al 7. De quina manera l'amor ajuda a afrontar la 
equivocació d'un amic?

Hom no estima al seu cònjuge o a un amic pel fet  de que aquests siguin perfectes:  els 
estimem malgrat els seus errors i mancances. Sols mitjançant l'amor aprenem a no jutjar als 
altres perquè, a causa de les nostres pròpies faltes i errors, podem ser tant culpables com 
ells. En canvi, podem lamentar-nos amb ells pel què van fer i procurar, de la millor forma 
possible, ajudar-los a superar la situació. Desprès de tot, per a què estan els amics, si no per 
això?

Pensa en una ocasió en que et vas equivocar molt i et varen perdonar, et van ajudar i et van 
consolar. Què et diu això respecte a com t'has de comportar amb els altres?
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Dilluns 9 de febrer   //   Lliçó 7

SIGUES JUST!

L'amor verdader no és cec. El fet d'“encobrir” amb amor l'error d'algú no significa que no 
veiem el pecat ni que no el reconeguem com a tal. L'amor i la justícia van junts. La paraula 
hebrea per a “justícia”, tsedeq, també significa “amor”, “caritat”. No podem tenir compassió 
verdadera si  no som justos, i no podem ser justos si no tenim compassió i amor. Els dos 
conceptes han d'estar units.

Per exemple, l'exercici de la caritat vers els pobres no ha de ser fet a expenses de la 
justícia; per això, esta la recomanació de no afavorir al desvalgut en el tribunal (Èxode 23:3). 
Si  l'amor ens  obliga  a  ajudar  als  pobres,  seria  injust  afavorir-los  quan estan equivocats 
senzillament pel fet de ser pobres. La justícia i la veritat, per tant, han d'anar juntes amb 
l'amor i la compassió. Aquest savi equilibri caracteritza la Torà i la Llei de Déu, i s'ensenya i 
es promou al llibre de Proverbis.

Llegeix Proverbis 17:10 i 19:25. Què diuen aquests textos al voltant de la necessitat de la 
reprensió i la confrontació?

El fet que Proverbis 17:10 aparegui just desprès a la crida d'encobrir els errors mitjançant 
l'amor (Proverbis 17:9) no és per casualitat. Aquest esment de “reprensió” en relació amb 
l'“amor” posa l'amor en la perspectiva correcta. El text implica una severa reprensió.

Llegeix Joan 8:1 al 11, 23. Com va ser el tracte de Jesús envers el pecat?

“En el seu acte de perdonar a aquesta dona i estimular-la a viure una vida millor, el caràcter de 
Jesús resplendeix amb la bellesa de la justícia perfecta. Malgrat que no va tolerar el pecat ni 
va reduir el sentit de culpabilitat, no va tractar de condemnar sinó de salvar. El món tenia, per 
aquesta dona pecadora, sols menyspreu i escarni; però Jesús li va dirigir paraules de consol i 
esperança. L'Ésser sense pecat es compadeix de les debilitats de la pecadora, i l'estén una mà 
ajudadora.  Mentre  els  fariseus  hipòcrites  la  denuncien,  Jesús  li  ordena:  ʻves-t'en  i  d'ara 
endavant no pequis mésʼ ” (DTG 427).
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Lliçó 7   //   Dimarts 10 de febrer

UNA ALTRA VEGADA LES PARAULES

Llegeix Proverbis 18. Malgrat que aquí es presenten diversos temes, concentra't en el què 
diu en referència a les nostres paraules. Quins conceptes importants es presenten aquí 
respecte al què diem o al què no diem?

Un altre cop se'ns confronta amb el poder de les paraules; en aquest cas, veiem com els necis 
utilitzen les seves boques per a la  seva pròpia destrucció.  El versicle 13 és especialment 
il·luminador. Com és de fàcil parlar abans d'escoltar amb esment i discernir el què se'ns va 
dir. Quantes vegades ens podríem haver estalviat, a nosaltres i a altres persones, un dolor 
innecessari si tan sols haguérem après a pensar amb cura el què acabem d'escoltar abans de 
respondre al què se'ns ha dit. A més, també és cert que hi han moments en que el silenci és la 
millor resposta.

Llegeix Proverbis 18:4. Per què les paraules dels savis són com aigües profundes?

La imatge d'“aigües profundes” s'utilitza al llibre de Proverbis per a representar la saviesa 
(Proverbis 20:5). Transmet la idea de tranquil·litat i,  també, de profunditat i riquesa. Els 
savis no són superficials. Obtenen les seves paraules de la profunditat de la seva reflexió i 
d'experiències personals. Qui no s'ha meravellat, a vegades, pels profunds pensaments de 
qui tenen saviesa i coneixement?

Llegeix Proverbis 18:21. Què significa això?

Proverbis ens diu de nou el què tindríem de saber: les nostres paraules són poderoses, i 
poden constituir una força per a bé o per a mal, per a la vida o per a la mort. Per això hem de 
ser curosos al utilitzar aquesta eina tant potent.

Pensa en una situació on les paraules d'algú et van ferir molt. Què et va ensenyar allò al voltant 
de com de poderoses són les paraules? Què t'ensenya de com de curós has de ser amb el què 
dius?
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Dimecres 11 de febrer   //   Lliçó 7

ELS DOS COSTATS D'UNA HISTÒRIA

Llegeix Proverbis 18:2 (si és possible en la versió NVI)**. Per què els necis no necessiten 
temps per a formar les seves opinions?

Els necis es troben tan segurs d'ells mateixos i tant ansiosos d'expressar les seves pròpies 
opinions (és a dir, descobrir el seu cor) que no s'interessen d'aprendre dels altres. Les seves 
ments  tancades  es  conjuguen amb les  seves  boques  obertes.  Aquesta  és  una combinació 
mortal. Com de curosos hem de ser, per a que no ens trobem fent el mateix, especialment en 
un tema en el que estem convençuts de tenir la certitud.

Desprès de tot, no ens hem sentit molt segurs sobre un tema en algun moment, sols per a 
admetre  més  tard  que  estàvem  equivocats?  Això  no  significa  que  no  hem  de  tenir 
conviccions  o estar  segurs  dels  nostres  conceptes;  sols  significa  que necessitem un poc 
d'humilitat,  doncs  ningú de nosaltres  té  totes  les  respostes,  i  fins  i  tot  quan les  nostres 
respostes siguin correctes, la veritat sovint és més profunda i té més matisos dels que podem 
apreciar o comprendre.

Llegeix Proverbis 18:17. Quin important punt es presenta aquí?

Tan sols Déu no necessita una segona opinió, precisament perquè la seva naturalesa ja la té 
doncs els seus ulls arriben a tot arreu (Proverbis 15:3). Déu té la capacitat de veure tots els 
costats d'un assumpte. Nosaltres, pel contrari, acostumem a tenir una visió molt limitada de 
les  coses;  idea  que  tendeix  a  tornar-se  encara  més  estreta  quan  triem  una  posició, 
especialment en assumptes que nosaltres pensem que són importants.

Tanmateix, com ja hem de saber,  en un a història sempre hi ha dos o més costats,  i 
quanta més informació tinguem més correcta serà la nostra visió pel que fa a un tema. 

Pensa en una ocasió on estaves absolutament convençut d'alguna cosa, potser una idea que 
tenies de tota la vida, sols per descobrir més tard que havies estat equivocat tot aquest temps. 
Què et diu aquest fet en referència a la necessitat d'estar obert a la possibilitat de que pots 
estar equivocat pel que fa de les coses que ara més t'entusiasmen?

* Al necio no le complace el discernimiento; tan sólo hace alarde de su propia opinión [Al neci no 
li complau el discerniment, tan sols es vanta de la seva pròpia opinió].
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Lliçó 7   //   Dijous 12 de febrer

SIGUES VERAÇ

Un rei va tenir de nomenar un nou ministre pel càrrec més important del seu regne. Per això, 
va organitzar un concurs especial al voltant de la mentida: qui podria dir la mentida més 
gran. Tots els seus ministres es van inscriure, i cada u d'ells va dir la seva més gran mentida. 
Però el  rei  no va quedar  satisfet;  les  mentides no li  semblaven prou importants.  El  rei, 
aleshores, va preguntar al conseller de més confiança:

―Per què no et vas presentar al concurs?
―Majestat, lamento haver-lo defraudat, però no puc inscriure'm a aquest concurs –li va 

respondre el conseller.
―Per què no? –va preguntar el rei.
―Perquè mai menteixo –va respondre el conseller.
El rei va decidir designar-lo per el càrrec.
Com a pecadors, mentir és per a nosaltres més fàcil del que ens pensem; per això, hem 

de ser molt curosos amb les nostres paraules.

Llegeix Proverbis 19. Malgrat que aquí apareguin molts temes, què se'ns diu en relació al 
mentir?

El llibre de Proverbis sosté una elevada norma ètica. És millor continuar sent pobre o fins i 
tot perdre una promoció si, per a obtenir riquesa o promoció, hem de mentir o sacrificar la 
nostra  integritat (Proverbis 19:1), si tenim que fer trampes o el preu és la falta de fidelitat 
(Proverbis 19:22). 

Llegeix Proverbis 19:9. Quina és la responsabilitat d'un testimoni?

Mentir, en si mateix, ja és prou dolent; però fer-ho davant un tribunal i sota jurament és 
encara pitjor. A molts països, el perjuri és un crim molt seriós. El testimoni, per tant, ha de 
donar un testimoni veraç. No és accidental  que aquest  versicle segueixi  a la menció de 
“tothom és molt amic del qui reparteix” (Proverbis 19:6), i del pobre que és odiat pels seus 
amics i fins i tot pels seus germans (Proverbis 19:7). El tema és: els testimonis no han de ser 
influenciats per suborns o per la condició social d'aquell de qui testifiquen.

Llegeix Deuteronomi 24:10 al 22. Quin important principi trobem aquí, i com hem d'aplicar això 
a nosaltres mateixos i en el nostre tracte amb els necessitats?
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Divendres 13 de febrer   //   Lliçó 7

PER A ESTUDIAR I  MEDITAR:  “L'esperit  de  la  xafarderia  és  un  dels  agents 
essencials que té Satanàs per a sembrar discòrdia i dissensió, per a separar amics i minar la 
fe de molts en la veracitat de la nostra posició. Hi ha germans i germanes que són massa 
propensos a parlar de les faltes i errors que creuen veure en els altres, i especialment en 
aquells que sense vacil·lació han donat els missatges de reprensió i amonestació que Déu els 
va confiar” (JT 1:492; TI 4:193).

“Els  fills  d'aquests  queixosos  escolten  amb  les  oïdes  obertes  i  reben  el  verí  de  la 
desafectació. Els pares estan així tancant cegament les avingudes per mitjà de les quals es 
podrien arribar als cors dels fills. Quantes famílies amaneixen els seus menjars diaris amb 
dubtes i  preguntes.  Dissequen el caràcter dels seus amics,  i  el  serveixen com a delicats 
postres.  Per  la  taula  hi  circula  un preciós  bocí  de  calumnia,  per  a  que el  comentin no 
solament els adults sinó també els infants. Això deshonra a Déu. Jesús va dir: ‘Cada vegada 
que ho heu fet a un d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho heu fet’” (TI 4:193, 194).

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Sempre resulta difícil callar quan els qui estimes s'equivoquen. I és tan fàcil tractar de 

dissimular-lo.  De  quina  manera  aconseguim un  equilibri  correcte  en  situacions  com 
aquestes? Certament, necessitem mostrar gràcia, tal com la rebem pels nostres errors. 
Però, això significa que sempre, o en algun a ocasió, la persona pot seguir pecant amb 
impunitat i no afrontar les conseqüències? Quin és el camí correcte en situacions com 
aquestes?

2. Tal com diu la lliçó d'aquesta setmana, la major part de les coses de la vida són molt 
complicades i tenen moltes facetes. Per això, fins i tot aquelles coses en les que estem en 
el correcte poden ser més complexes del que entenem. Com podem aprendre a tenir la 
ment oberta i, al mateix temps, no ser necis sobre això?

3. Quines són algunes de les maneres en que podem mentir sense utilitzar cap paraula?
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Lliçó 8: Per al 21 de febrer de 2015

PARAULES DE SAVIESA
Dissabte 14 de febrer

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Proverbis 20:1; 
1 Corintis 12:14-26; Jeremies 9:23, 24; Proverbis 21; Mateu 25:35-40; Proverbis 22.

PER A MEMORITZAR:
“N'hi ha molts que presumeixen d'homes de bé; però un home lleial, 
qui el trobarà?” (Proverbis 20:6).

Fins a cert punt (i, en realitat,  en un grau elevat), tots som producte del nostre ambient. 
Malgrat que la herència exerceix una important funció, els valors que sostenim ens venen 
del que ens envolta: la nostra llar, la nostra educació, la nostra cultura. Des de la infància, 
ens impacta el que veiem i el que sentim.

Malauradament, el què veiem i sentim no sempre és el millor; el món al nostre voltant 
està arruïnat en tots els aspectes,  i  no deixa d'impactar-nos negativament. Però, se'ns ha 
donat la promesa de l'Esperit Sant, i tenim la paraula de Déu, que ens assenyala a quelcom 
de superior i millor del que el món ens mostre. 

Aquesta setmana considerarem varis proverbis i les veritats practiques que expressen; 
veritats que, si son acceptades i seguides, certament ens ajudaran a superar la negativitat 
d'aquest món caigut i preparar-nos per a un de millor.
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Lliçó 8   //   Diumenge 15 de febrer

TOTS SOM IGUALS

Llegeix Proverbis 20:12. Què ens ensenya això sobre el valor de tots els sers humans?

A diferència de l'evolucionisme, que ens considera a tots res més que com mers productes 
de l'atzar en un cosmos sense intel·ligència, la Bíblia ensenya que tots els sers humans vam 
ser creats per Déu (veure també Fets 17:26). Thomas Jefferson va afirmar la igualtat de tots 
els humans, precisament perquè van ser “creats” per Déu. Tenim la nostra igualtat en Déu, i 
sols en ell.

Però,  malgrat  que tots  tinguem el  mateix Creador,  aquest  fet  no significa que siguem 
idèntics. Fins i tot els bessons idèntics actuen de manera diferent. A la carta als corintis, Pau 
els hi parla de les  nostres diferències,  i  emfatitza que no hem de donar-nos un sentit  de 
superioritat sinó ajudar-nos a veure la nostra mútua necessitat. “I l'ull no pot dir a la mà: ʻNo 
t'he de menesterʼ; ni tampoc el cap no pot dir als peus: ʻNo us necessitoʼ ” (1 Corintis 12:21).

Llegeix Proverbis 20:9. Quina altra cosa ens fa iguals?

El pecat és  un altre igualador universal.  A la pregunta retòrica del proverbi,  la  resposta 
apunta a la tràgica condició de la humanitat. Els sers humans tots som mortals, i tot el diner 
i el poder no canviarà aquest fet. Però en el context de les Escriptures, aquesta pecaminosa 
natura humana no ha de conduir-nos a la desesperació, perquè la mort de Jesús a la creu i la 
seva resurrecció ha fet transitable el camí per a tothom. No importa com de pecadors hagin 
estat, tenen la promesa de vida eterna, que sols arriba per la fe en ell.

“Si l'home no pot, per cap de les seves bones obres, merèixer la salvació, llavors aquesta 
ha de ser en tot per gràcia, rebuda per l'home com a pecador perquè accepta i creu en Jesús. 
És un do del tot gratuït.  La justificació per la fe esta més enllà de controvèrsies.  I tota 
possible controvèrsia acaba tant bon punt s'estableix que els mèrits de les bones obres de 
l'home caigut mai poden procurar-li la vida eterna” (FO 18).

T'has sentit algun cop superior (o inferior) a altres persones? (En qualsevol cas, mai no tindries 
de comparar-te amb els altres). Si és així, què et diu la creu en relació a la igualtat de tots 
nosaltres?
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Dilluns 16 de febrer   //   Lliçó 8

LA PROVA DE LA VIDA

“Les seves obres els acompanyen”, diu Apocalipsi 14:13 en relació a la recompensa dels 
justos. Sols el futur testificarà sobre el valor real de la persona individual. La gent pot, ara, 
vanagloriar-se  de  la  seva  riquesa,  del  seu coneixement,  de  la  seva habilitat  física,  i  tal 
vegada  tot  això  sigui  cert.  Però,  què  significa  això  a  ulls  de  Déu?  Moltes  vegades  les 
característiques, les realitzacions i els actes que els sers humans presenten com a importants 
o impressionants demostren ser escòria sense cap sentit, com realment són. Després de tot, 
tingues en compte que alguns personatges menyspreables, ben sovint en la industria dels 
entreteniments, són quasi bé adorats pels seus fanàtics seguidors. El que idolatrem i adorem 
ens presenta un poderós testimoni de com de caiguts ens trobem.

Llegeix Proverbis 20:6 (veure també Jeremies 9:23, 24; Marc 9:35). Què ens diuen aquests 
textos sobre el que és de valor verdader per a Déu?

No és un acte únic i sensacional d'amor i sacrifici el que demostrarà la elevada qualitat de 
les nostres relacions, sinó la llarga i constant sèrie de petites accions que realitzem cada dia, 
pacientment i de forma regular. El menjar que serveixes diàriament al teu cònjuge, l'atenció 
constant a un pare malalt, l'esforç persistent en la teva feina; tots aquests humils actes al 
llarg de la vida són evidència de que la teva fe és autèntica. La fidelitat duradora val més 
que aquells actes d'amor que, de tant intensos, són poc freqüents. 

Aquest principi també és verdader en la nostra relació amb Déu. És més difícil i valuós 
viure per a Deu que morir per a ell, encara que l'única raó fos que viure comporta més temps 
que morir. El sant que viu per a Déu és més gran que el màrtir que mor per a ell. Qualsevol 
pot pretendre creure en Déu i servir-lo; l'assumpte és quan de temps això durarà? O, com va 
dir Jesús: “Però el qui hagi resistit fins a la fi, se salvarà” (Mateu 24:13).

De quina manera, mitjançant la paciència, la bondat i una disposició per atendre les necessitats 
dels altres, pots revelar a algú quelcom del caràcter de Crist? Fins a on estàs disposat a fer-ho, 
tenint en compte el què et pot costar això?
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Lliçó 8   //   Dimarts 17 de febrer

ESPERANT EN DÉU

Llegeix Proverbis 20:17 i 21:5. Quina lliçó pràctica podem trobar en aquests textos?

El lladre que roba pa l'obté més ràpidament que el que ha de treballar per ell. Els venedors 
que menteixen per a vendre la mercaderia dolenta poden arribar a ser rics abans que el 
mercader honest (compara Proverbis 21:5 amb el versicle següent). No obstant això, diu el 
proverbi, el futur transformarà l'agradable dolçor en “sorra”, i la riquesa adquirida a corre-
cuita  en  pobresa.  El  text  dóna  alguns  exemples  per  a  il·lustrar  la  exactitud  d'aquesta 
observació: 

1.  La hisenda (Proverbis  20:21).  L'esment  d'una  hisenda  adquirida  massa  de  pressa 
(implicant que els pares encara són vius) segueix a la condemnació d'aquell que maleeix als 
seus pares (Proverbis 20:20). L'associació d'aquests dos proverbis és significativa. És com si 
el fill (o la filla) renegués als pares i també desitgés veure'ls morts. El fill, fins i tot, va poder 
tramar  la  mort  dels  seus  propis  pares,  per  tal  d'obtenir  l'herència.  El  resultat  d'aquesta 
conducta  és  tràgic:  el  llum  del  que  gaudeix  actualment  arribarà  a  ser  “plena  tenebra” 
(versicle 20), i la seva maledicció contra els seus pares es tornarà en contra d'ell, perquè [la 
hisenda] “no acabarà beneïda” (versicle 21).

2.  Venjança (Proverbis 20:22). Aquesta vegada, el proverbi ens parla de la víctima que 
pot ser temptada en buscar venjança pel mal que s'ha comés en contra d'ella. El consell és: 
“Confia en Jehovà”. Solament aleshores seràs salvat; el que implica que si busques venjança 
estàs corrent un greu risc. Proverbis 25:21 i 22 emfatitza la mateixa instrucció, utilitzant la 
metàfora d'apilar brases sobre el cap de l'enemic, una expressió ritual egípcia que parla del 
penediment i de la conversió. Si refrenes la teva venjança, promet Proverbis 20:22, seràs 
salvat per Déu i, en el procés (afegeix Proverbis 25:21, 22)  salvaràs al teu enemic, triomfant 
sobre el mal practicant el bé (Romans 12:21).

Com pots aprendre a imitar el caràcter de Crist més de prop, al tractar de vèncer el mal amb el 
bé? Per què això és contrari  a la nostra natura heretada? Per què la mort al  jo és l'única 
manera d'assolir aquest fi?
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Dimecres 18 de febrer   //   Lliçó 8

COMPASSIÓ PELS POBRES

El caràcter d'una persona no es mesura per la saviesa o pel seu compromís religiós sinó, 
sobretot, per la seva disposició d'ajudar als pobres i als necessitats. No és el que tens el que 
constitueix el teu caràcter, sinó el que dónes al proïsme. Qui ets per al teu veí és la mesura 
del caràcter. El samarità que va salvar al seu proïsme esta més prop del Regne de Déu que el 
sacerdot (Lluc 10:26-37). El llibre de Proverbis emfatitza i explica aquesta prioritat.

Per causa de Déu: La primera raó per aquesta prioritat resideix en Déu mateix, qui  
prefereix la compassió humana pels pobres més que el nostre cel religiós (Proverbis 19:17; 
21:13). La teva sensibilitat vers els pobres i els teus actes concrets al seu favor seran més  
valuosos per a Déu que qualsevol altre acte piadós teu. En realitat, Déu està personalment 
interessat en aquella obra, tant és així que quan donem als pobres és com si ho donéssim a 
Déu mateix (Mateu 25:35-40).

Llegeix Mateu 25:35 al 40. Què ens diu això sobre com d'estretament s'identifica el Fill de 
l'Home amb els que tenen necessitat? Com ha d'impactar això en la forma en que ens 
relacionem amb aquestes persones?

Per causa dels pobres: La segona raó es troba en la persona del pobre, a qui Déu va crear de 
la mateixa manera que fou creat el ric (Proverbis 22:2). La igualtat entre els humans, basada 
en el fet de que Déu va crear a tots, fa que el pobre sigui tan digne d'atenció com el ric. Hem 
d'estimar als altres pel que són: sers creats a la imatge de Déu.

Al  mateix  temps,  pensa  en  quant  de  bé  et  fa  ajudar  als  necessitats.  Les  nostres 
naturaleses bàsiques són egoistes; per això, tendim a cuidar-nos per sobre els demés. Al 
donar-nos, aprenem a morir al jo i a reflectir millor el caràcter de Crist. Què hi ha de més 
valor per a nosaltres que això?  

De quina manera obtens una major satisfacció personal al  ajudar a altres que es troben en 
necessitat, que tant sols fer coses per a tu mateix?
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Lliçó 8   //   Dijous 19 de febrer

EDUCACIÓ

La paraula hebrea per a “educació” ve d'una paraula que significa “construir” i “començar”. 
Tots aquests significats estan continguts en la idea hebrea de l'educació: quan “instruïm a un 
infant”  (Proverbis  22:6)  l'edifiquem, comencem i  posem els  fonaments per  al  futur.  Els 
pares i els altres educadors, per tant, són responsables del futur dels infants i, per implicació, 
del futur del món. El què avui fem amb els nostres infants impactarà sobre la societat durant 
generacions.

Llegeix Proverbis 22:6. Què ens diu aquest text sobre la importància d'educar als infants 
correctament?

És important anotar que la paraula hebrea per a “educar” és la mateixa paraula utilitzada per 
a la “consagració” del Temple (1 Reis 8:63). Una educació primerenca es correspon amb la 
mateixa perspectiva del Temple; té un impacte sobre la nostra salvació, fins i tot més enllà 
de la nostra pròpia vida. “Als pares se'ls encarrega la gran tasca d'educar i ensenyar als seus 
fills per a la vida futura i immortal” (CN 37). Aquesta educació té un efecte etern. L'apòstol 
Pau sembla fer al·lusió a aquest text quan felicita a Timoteu a raó de la seva primerenca 
educació en el coneixement de “les Sagrades Escriptures, que poden donar-te la saviesa que 
duu a la salvació” (2 Timoteu 3:15).

Llegeix Proverbis 22:8 i 15. Quins principis trobem aquí?

L'educació pot comparar-se amb l'activitat de “sembrar”. El futur de la nostra societat i dels 
nostres fills  depèn del que hem sembrat.  Si la nostra llavor fou “iniquitat”,  aleshores la 
nostra educació (“la vara”) fracassarà, i collirem desgràcia (versicle 8). Si la nostra llavor va 
tocar els cors dels joves (versicle 15), aleshores la vara de la nostra educació allunyara a 
molts d'ells de la niciesa.

Molt sovint ensenyem a altres (especialment als infants) amb el nostre exemple. Pensa sobre el 
teu  exemple:  quina  classe  de llegat  estàs  deixant?  En  quines  àrees  podria  millorar  el  teu 
exemple?
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Divendres 20 de febrer   //   Lliçó 8

PER A ESTUDIAR I MEDITAR:  “Els pares tindrien de ser models  de veracitat, 
perquè  aquesta  és  la  lliçó  diària  que  ha  d'imprimir-se  al  cor  dels  nens.  Principis 
incommovibles tindrien de dirigir als pares en totes les ocupacions de la vida, especialment 
en l'educació i l'ensenyança dels seus fills. [...] Pares, no mentíssiu mai; mai digueu el que 
no és veritat en precepte o en exemple. Si voleu que els vostres fills siguin veraços, sigueu 
vosaltres mateixos veraços” (CN 139).

“Molts pares i mares semblen pensar que si alimenten i vesteixen als seus petits, i els 
eduquen d'acord amb les normes del món, ja han complert amb el seu deure. Estan massa 
atrafegats amb els negocis o el plaer per a fer que l'educació dels seus fills sigui l'objecte 
d'estudi de les seves vides. No procuren educar-los per a que utilitzin els seus talents per a 
honra del seu Redemptor. Salomó no va dir: ‘Digues l'infant el seu camí, i ni quan sigui vell 
no se n'apartarà’. Sinó que va dir: ʻInstrueix l'infant en el seu camí, i ni quan sigui vell no se 
n'apartaràʼ ” (CN 37).

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Medita en la idea de Proverbis 22:6. Per què hem de ser curosos en com apliquem això? 

Molts pares han fet una bona feina en criar als seus fills i, no obstant, com adults, aquells 
nens van fer eleccions equivocades. Per què no hem d'oblidar mai la realitat del lliure 
albir i la veritat de la Gran Controvèrsia mentre considerem el significat d'aquest text?

2. Considera una altra vegada la pregunta final de la secció del dimecres. Què ens diu sobre 
nosaltres mateixos el que tinguem molta satisfacció en ajudar als altres, especialment 
quan no rebem res a canvi? Què ens tindria de dir aquesta veritat sobre el per què hi ha 
persones que tenen molta riquesa, i malgrat això es senten miserables?

3. Malgrat que no tots som iguals en talents, educació, experiència, etc., som iguals en el 
més important: tots necessitem la creu per a salvar-nos. Què ens ha d'ensenyar això sobre 
la  igualtat  bàsica  i  la  vàlua  de  tots  els  sers  humans?  A més,  com tindria  d'impactar 
aquesta veritat en la manera en que tractem a totes les persones?
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Lliçó 9: Per al 28 de febrer de 2015

PARAULES DE VERITAT
Dissabte 21 de febrer

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Proverbis 22; 23; 
Èxode 22:21-27; Proverbis 24; Efesis 5:20; Ezequiel 33:8.

PER A MEMORITZAR:
“T'he escrit trenta punts, amb tot de consells assenyats, per fer-te conèixer 
amb certesa les paraules autèntiques, perquè puguis tornar amb un 
missatge exacte als qui t'envien” (Proverbis 22:20, 21).

Alguns dels proverbis d'aquesta setmana tenen certs paral·lelismes amb textos egipcis. Sota 
la  inspiració,  Salomó va poder  modelar  aquests  textos  en  harmonia  amb la  perspectiva 
especifica hebrea. Aquí, les paraules dels egipcis es troben amb l'Esperit del Déu d'Israel, i 
així esdevenen revelacions divines.

Aquesta observació és important, doncs ens recorda el caràcter universal de la “veritat”. 
El  que era cert pels israelites també va ser cert pels egipcis; d'altra manera,  no seria  la 
veritat. Algunes veritats s'apliquen de forma universal, i a tothom.

El domini d'aquestes amonestacions és comú a ambdues comunitats. És a dir, siguis qui 
siguis, creient o incrèdul, i on sigui que visquis, hi han algunes coses que no has de fer.
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Lliçó 9   //   Diumenge 22 de febrer

EL CONEIXEMENT DE LA VERITAT

Llegeix Proverbis 22:17 i 18. Què se'ns diu sobre com ha d'impactar la veritat a les nostres 
vides?

El primer deure d'un estudiant és escoltar i parar atenció: “Para atenció i escolta” (Proverbis 
22:17). Amb altres paraules, “Concentrat!” El punt vital és que qui busqui la veritat ha de 
ser sincer, ha de voler aprendre, realment, el que és recte i llavors fer-ho.

Però, no és suficient que l'estudiant escolti o fins i tot entengui, intel·lectualment, el que se 
li ensenya. Algunes persones tenen moltes dades bíbliques al cap, però no tenen un vertader 
coneixement o experiència amb la Veritat mateixa (Joan 14:6).

En canvi,  la  veritat  ha  d'assolir  la  part  més íntima del  ser  humà.  La frase  hebrea  en 
Proverbis 22:18, “dintre teu” es refereix a l'“estomac”. La lliçó no pot quedar a la superfície; 
ha de ser digerida, assimilada i arribar a l'interior del nostre ser. Un cop el missatge hagi 
arrelat dins nostre, pujarà als nostres llavis, i podrem donar un poderós testimoni.

Llegeix Proverbis 22:19 al 21. Com ha d'afectar-nos una experiència en la veritat?

1. Fe (versicle 21). La primera meta de l'ensenyança de la saviesa no és la saviesa per ella 
mateixa. Els Proverbis no tenen com a objectiu fer deixebles més intel·ligents i més hàbils. 
L'objectiu del mestre és enfortir la confiança del deixeble en Déu.

2. Convicció (versicle 21). Els estudiants han de saber perquè les “paraules autèntiques” 
son certes, i el per què les creuen. Per definició, la fe és creure en el que no comprenem 
plenament, però hem de tenir bones raons per aquesta fe.

3.  Responsabilitat (versicle 21). El darrer pas en l'educació és compartir amb els altres 
les “paraules autèntiques” que hem rebut. Això és central en la nostra vocació com a poble.

Pensa en totes les poderoses raons lògiques que tenim en la nostra fe adventista. Quines són 
aquestes raons, i per què tindríem de recordar-les sempre i compartir-les amb els altres? Porta 
la teva resposta a la classe del dissabte.
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Dilluns 23 de febrer   //   Lliçó 9

ESPOLIAR AL DESVALGUT

Llegeix Proverbis 22:22, 23 i 23:10. De què se'ns adverteix aquí?

Malgrat  que  sempre  és  dolent  robar,  aquesta  prohibició  s'ocupa  de  robar  als  pobres  i  als 
oprimits, que són els més vulnerables. En realitat estan indefensos i, per tant, passen a ser motiu 
d'especial preocupació per a Déu (Èxode 22:21-27). Ens ve a la ment el cas de David, qui va 
matar a Uries per a robar-li l'esposa, i la paràbola de Natan sobre l'ovella (2 Samuel 12:1-4). 
Prendre quelcom d'algú que té menys del que u té és pitjor que robar: també és un acte de 
covardia. ¿Creuran aquests lladres que Déu no veu les seves accions? 

En realitat, Proverbis 22:23 implica que encara que el lladre s'escapi sense càstig humà, 
Déu els hi donarà el seu merescut. La referència al Redemptor, el  goel (Proverbis 23:11), 
pot fer al·lusió a l'escenari del diví Judici final (Job 19:25).

Per això, aquesta advertència,  juntament amb les altres de la Bíblia,  parla contra qui 
estan interessats sols en els guanys immediats de les seves accions, i no en els resultats a 
llarg plaç. Prenen possessió i eixamplen les seves propietats a compte dels altres, i estan 
disposats a fer trampes i matar amb aquest propòsit. Ara en poden gaudir, però més tard ho 
pagaran. Aquest raonament no tan sols tindria de desanimar al lladre; tindria de mostrar-li 
que els nostres valors ètics estan indissolublement lligats a la sobirania de Déu.

A Anglaterra, alguns ateus van realitzar una campanya publicitària que consistia, entre altres 
accions, a guarnir els autobusos amb aquest lema: “Probablement Déu no existeix. Deixa de 
preocupar-te, i gaudeix de la vida”. Malgrat que es podria replicar a això de moltes maneres, 
pensa en aquesta: “Si Déu no existís, els qui espolien als pobres i no són atrapats, en realitat 
no tenen per què preocupar-se. Tots aquells que han comès grans mals i semblen escapolir-se, 
en realitat s'han escapat de qualsevol justícia”. De quina manera la fe en Déu i en les promeses 
del Judici ens ajuden a obtenir alguna pau mental respecte a totes les injustícies que ara veiem 
al món?
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Lliçó 9   //   Dimarts 24 de febrer

GELOSOS DELS IMPIUS

De què ens adverteix Proverbis 23:17; 24:1, 2 i 24:19?

Per què algú tindria de tenir enveja dels impius? El més probable és que no sigui per causa 
dels pecats reals que podrien estar fent;  més aviat,  generalment,  és pel  guany immediat 
(riquesa, èxit, poder) que aconsegueixen mitjançant la seva maldat. Això és el que molta 
gent cobdícia per a ells mateixos.

Per suposat, no totes les persones riques o d'èxit son impies; algunes ho són, i el més 
probable és que sigui aquesta mena de gent a la que es refereixin aquests versicles amb els 
seus advertiments. Veient la seva “bona” vida, i des de la nostra perspectiva, és fàcil envejar 
el que ells tenen, especialment si estem lluitant nosaltres mateixos.

No obstant,  aquesta  és  una perspectiva  molt  curta  de  veure  les  coses,  de  poc abast. 
Desprès de tot, la temptació de pecar és que la seva recompensa és immediata: gaudim la 
gratificació  en  el  present.  Però  el  mirar  més  enllà  del  present  pot  protegir-nos  de  la 
temptació; necessitem mirar més enllà dels “guanys” immediats del nostre pecat i pensar en 
les conseqüències a llarg plaç.

A més, qui no ha sentit de com de destructor és el pecat? No podem fugir. Podem, potser, 
amagar-lo dels altres, de manera que ningú, fins i tot els més propers a nosaltres, no tinguin 
la menor idea del que fem (encara que, tard o d'hora, ho descobriran, no és cert?); o podem 
ser capaços d'enganyar-nos a nosaltres mateixos pensant que els nostres pecats no són tan 
dolents. (Ben mirat, quantes persones fan coses pitjors!). Però sigui com sigui, tard o d'hora, 
el pecat i les seves conseqüències ens atraparan.

Hem d'odiar el pecat perquè és pecat. Hem d'odiar-lo pel que ens va fer, el que va fer al 
nostre món i al nostre Déu. Si volem veure el verdader preu del pecat, mira a Jesús en la 
creu. Això és el que va costar el nostre pecat. Tan sols adonar-nos d'aquest fet tindria de ser 
suficient (encara que molt sovint no ho és) per a evitar el pecat i mantenir-nos el més lluny 
possible d'aquells que ens condueixen a pecar.

Has lluitat algun cop amb la enveja per l'èxit d'algú? Quin és el millor remei per aquest fatal 
problema? (Veure Efesis 5:20).
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Dimecres 25 de febrer   //   Lliçó 9

EL QUE POSEM A LA NOSTRA BOCA

La  primera  temptació  humana  va  tenir  a  veure  amb  l'aliment  (Gènesi  3:3).  El  ser 
desobedients i menjar quelcom d'equivocat va portar a aquest món el pecat i la mort (Gènesi 
3:1-7; Romans 5:12). A més, el primer esment a la Bíblia sobre el fet de consumir vi se'ns 
presenta en una història molt negativa i degradant (Gènesi 9:21).

Llegeix Proverbis 23:29 al 35. Com es presenta l'ús d'alcohol en aquests versicles?

Qui no ha vist com de devastador pot ser l'alcohol? És cert, no tothom qui beu s'embriaga 
fins el punt de caure al costat del camí. Però és molt probable que l'ebri de la rasa mai 
s'haguera imaginat, el primer cop que va prendre un glop, que acabaria en aquest estat.

“Qui  ha  pres  l'hàbit  de  prendre  begudes  embriagadores  es  troba  en  una  situació 
desesperada.  No es  pot  raonar  amb ell,  ni  se'l  pot  convèncer  de  que es  privi  d'aquesta 
complaença. Té l'estomac i el cervell malalts,  debilitada la força de voluntat i  una gana 
desenfrenada. El príncep de la potestat de les tenebres el té en esclavatge, del qual no se'n 
pot alliberar” (“Comentarios de Elena G. De White”, CBA 3:1.180).

Llegeix Proverbis 23:1 al 8. Per què hem de controlar els nostres apetits?

Aquesta amonestació és un advertiment a qui els hi agrada menjar i són golafres (Proverbis 
23:2). La metàfora de posar un ganivet a la gorja no sols significa limitar l'apetit, sinó també 
suggereix que el menjar pot representar un risc per a la salut i fins i tot per a la vida. La 
paraula hebrea (bin), traduïda com “vés amb compte”, expressa la idea de ser curós a l'hora 
d'elegir els aliments. Salomó utilitza la mateixa paraula al demanar saviesa per a ajudar-lo a 
“diferenciar (bin) el bé del mal” (1 Reis 3:9). L'escriptor inspirat pensa, a més del control de 
l'apetit, també en els banquets i la beguda social, quan som temptats a “cobejar els seus 
menjars delicats” (Proverbis 23:3).

Pensa amb algú que coneguis i  que la seva vida ha estat  destruïda per l'alcohol.  Per què 
aquest exemple ens pot ajudar a comprendre per què no hem d'introduir aquest verí dins del 
nostre cos?
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Lliçó 9   //   Dijous 26 de febrer

LES NOSTRES RESPONSABILITATS

“Quan jo digui al malvat: ʻAh, malvat, moriràs sense remeiʼ, si tu no dius res per amonestar-
lo pel seu mal camí, ell morirà per la seva iniquitat, però a tu et demanaré comptes de la 
seva  sang”  (Ezequiel  33:8).  Quin  principi  espiritual  bàsic  es  revela  aquí?  Com podem 
prendre aquest concepte i aplicar-lo a la nostra vida diària?

Fa anys, en una gran ciutat, una dona fou atacada, de nit, al carrer. Ella va demanar a crits 
auxili; dotzenes de persones la van sentir, però ninguna es va molestar en trucar a la policia. 
La majoria de la gent va mirar per la finestra i va tornar a la feina que estava fent. Poc 
desprès, els crits de la dona van emmudir. Més tard, la van trobar morta amb nombroses 
ganivetades.

Van ser responsables de la seva mort les persones que van escoltar els seus crits però no 
van fer res? Malgrat que aquestes persones no havien atacat a la víctima, no fou la seva 
passivitat qui la va matar?

Llegeix Proverbis 24:11, 12 i 23 al 28. Quins importants missatges per a nosaltres trobem aquí?

La Llei de Moisès advertia clarament que qui deixaven d'informar el que havien presenciat 
portarien la seva culpa (Levític 5:1). Podem no ser capaços d'actuar davant un crim, però si 
ens mantenim en silenci sobre el que hem vist, compartim la culpa amb el criminal. Pel 
nostre silenci, arribem a ser-ne còmplices.

Per altra banda, si informem la veritat amb “respostes sinceres” (Proverbis 24:26) i amb 
paraules  rectes,  responem  adequadament  i  ens  conduïm  com  a  persones  responsables. 
Aquest acte es compara amb un bes damunt els llavis, volent dir que la persona es preocupa 
i s'interessa per l'altre.

És prou tràgic restar en silenci i no fer res mentre al teu carrer una dona és assassinada. Però, 
què  succeeix  amb  molts  altres  mals  al  món:  gana,  guerres,  injustícies,  racisme,  opressió 
econòmica? Quines són, aquí, les nostres responsabilitats?
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Divendres 27 de febrer   //   Lliçó 9

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: “Les ànimes que viuen al voltant nostre han de ser 
despertades i salvades, perquè en cas contrari, moriran. No tenim un moment a perdre. Tots 
exercim una influència a favor o en contra de la veritat. Desitjo portar amb mi una evidència 
inequívoca de que sóc un dels deixebles de Crist. Necessitem quelcom més que no tan sols la 
religió del dissabte. Necessitem el principi vivent, i sentir cada dia responsabilitat individual. 
Moltes persones eviten això, i com a resultat manifesten deixadesa, indiferència, manca de 
vigilància i d'espiritualitat” (TI 1:197).

“Parleu de fe, d'una fe viva, cultiveu l'amor per a Déu; feu evident davant el món tot el 
que Jesús és per a vosaltres. Exalteu el seu sant nom. Parleu de la seva bondat; parleu de la 
seva misericòrdia, i parleu del seu poder” (NEV 22).

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. A la classe, repasseu les respostes a la pregunta final de la secció del diumenge. Què 

podem aprendre,  d'aquestes respostes,  els uns dels altres? De quines maneres podem 
aprendre a edificar la nostra fe en el que creiem?

2. Algú va escriure: “Recorda dues coses: Crist va morir per a tu, i tu un dia moriràs”. En el 
context de la secció del dimarts, que parlava sobre que teníem de respondre pels pecats 
d'una o altra manera, quina lliçó vital hem d'obtenir d'aquest pensament?

3. Una altra vegada, la frase dels autobusos de Londres: “Probablement Déu no existeix. 
Deixa de preocupar-te, i gaudeix de la vida”. A més del que parlava la lliçó, quin altre 
problema trobes en aquest sentiment? Per què l'existència de Déu seria quelcom que faria 
preocupar  a  la  gent?  Què ens  diu  aquest  sentiment  sobre  com de bé  ha  distorsionat 
Satanàs  el  caràcter  de  Déu  en  la  ment  de  moltes  persones?  A la  classe,  considereu 
diferents maneres en que podrieu respondre a aquella frase-lema. Quins serien alguns 
lemes breus, medul·losos, que podrien ajudar a la gent a veure l'esperança que podem 
tenir en  Déu?
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Lliçó 10: Per al 7 de març de 2015

DARRERA LA MÀSCARA
Dissabte 28 de febrer

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Proverbis 25:2, 3; 
Proverbis 26:11, 12; 1 Corintis 1:20, 21; Proverbis 26:13-16; Proverbis 27:5, 6.

PER A MEMORITZAR:
“No presumeixis davant el rei ni ocupis el lloc dels poderosos” 
(Proverbis 25:6).

Darrera de la serp brillant, que pronuncia paraules dolces i que sembla preocupada per la 
felicitat d'Eva, s'amaga l'enemic que maquina la seva mort (Gènesi 3:1-6). Disfressat com 
“àngel de llum”, Satanàs prepara les trampes més perilloses per a la humanitat (2 Corintis 
11:14). Encara és més perillosa i enganyosa la pretensió pròpia; quan pretenem ser el que no 
som, acabem fent trampes als altres, i fins i tot a nosaltres mateixos.

Hi  han  diferents  maneres  d'enganyar.  Una  de  les  més  comunes  és  mitjançant  el 
llenguatge.  Alguns  del  proverbis  d'aquesta  setmana  tracten  amb  les  paraules,  paraules 
mentideres, paraules d'adulació, paraules boniques que utilitzen sons agradables i sentiments 
meravellosos per a encobrir intencions i pensaments foscos. Necessitem ser curosos no tan 
sols sobre el que diem als altres, sinó de com interpretem el que els altres ens diuen. Tal 
vegada, el missatge d'aquesta setmana es podria resumir d'aquesta manera: “Mireu, jo us 
envio com ovelles  enmig de llops;  sigueu astuts  com les serps,  però innocents  com els 
coloms” (Mateu 10:16).  
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Lliçó 10   //   Diumenge 1 de març

EL MISTERI DE DÉU

La vida és plena de misteris. El físic David Detsch va escriure que “els esdeveniments de 
cada dia són extremadament complexos quan s'expressen en termes de física fonamental. Si 
omples una tetera amb aigua i la poses al foc, totes les supercomputadores de la Terra que 
treballen per a saber l'edat de l'univers no podrien resoldre les equacions que prediuen què 
faran totes aquestes molècules d'aigua, encara que poguéssim determinar el seu estat inicial i 
el de totes les influències externes sobre elles, el que en si mateix és una tasca intractable” 
(DAVID DETSCH,  21-07-2011.  The Beginning of  Infinity: Explanations That Transform the  
World. Ubicat a Kindle 1972-1975. Penguin Group. Kindle Edition).

Si  estem confusos  en  una  cosa  tant  mundana  com  són  les  molècules  d'aigua,  com 
podríem començar a esperar comprendre els misteris de Déu?

Llegeix Proverbis 25:2 i 3. Quin punt planteja l'autor, i com podem aplicar-lo a una situació 
més ampla?

La naturalesa “misteriosa” de Déu diferència la glòria de Déu de la glòria dels reis, i fa palesa la 
nostra humana incapacitat per a comprendre plenament al Senyor. L'arrel hebrea str (amagar, 
ocultar), de la qual prove la paraula “misteri”, sovint s'utilitza a les Escriptures hebrees per a 
caracteritzar el que fa que Jehovà Déu sigui l'únic Déu verdader (Isaïes 45:14, 15). Hi ha coses 
sobre Déu que senzillament no podem comprendre. Per altra banda, el que constitueix la glòria 
dels reis és la seva disposició a ser investigats. La transparència i la responsabilitat han de ser la 
primera qualitat dels liders i dirigents (Deuteronomi 17:14-20). És el deure del rei “estudiar un 
assumpte”, és a dir, donar una explicació dels esdeveniments i del que està fent.   

La  vida  és  plena  d'interrogants  no  respostos.  En  un  instant,  esdeveniments  aparentment 
atzarosos poden significar la diferència entre la vida i  la mort.  Algunes persones van d'una 
tragèdia a una altra, mentre que a altres persones tot els hi surt bé. Tot això ens tindria de dir 
que necessitem viure per fe.  Quines coses succeeixen ara mateix en la teva vida que has 
acceptat per fe, confiant en Déu? Quina altra elecció podries haver triat?
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Dilluns 2 de març   //   Lliçó 10

EL NECI COM A SAVI

Encara que no sigui res de nou (especialment al món occidental), en anys recents s'afirma la 
naturalesa relativa de la veritat. És a dir, el que és una veritat per a una persona o per a una 
cultura pot no ser veritat per una altra. Malgrat que en segons quines coses pensar així sigui 
correcte (en alguns països hom condueix “per la dreta”, i en altres “per l'esquerra”), en altres 
coses  aquell  pensament  relativista  pot  comportar  una  errada  perillosa,  especialment  en 
l'àmbit moral. Certes coses són correctes i altres equivocades, sense importar on un visqui o 
quines siguin les nostres preferències personals. Al cap i a la fi, sempre tenim que sotmetre 
els nostres conceptes a la Paraula de Déu i a les veritats que en ella es trobin. La Paraula de 
Déu ha de ser la nostra font última per a conèixer el bé i el mal, el que és correcte i el que 
esta equivocat.

Llegeix Proverbis 26:11 i 12. (veure també Jutges 21:25; 1 Corintis 1:20, 21; 2:6, 7; 2 Corintis 
1:12). Per a evitar quines coses hem de ser curosos?

Com podem veure, aquesta idea de fer el que és recte als nostres ulls no és cap cosa nova; 
no obstant això, en aquell temps fou equivocada, i ho és encara avui. Com ja hem vist, cap 
de nosaltres  comprenem totes les  coses:  en realitat,  no entenem completament  res.  Tots 
tenim àrees en les que necessitem créixer i aprendre, de manera que tindríem d'estar oberts 
al fet de que no tenim totes les respostes.

En el cas dels necis, com es veu aquí, hem de preocupar-nos perquè la influència de la 
seva niciesa va més enllà d'ells mateixos. Ara es troben més convençuts que mai de la seva 
saviesa; per tant, repetiran la seva neciesa. Fins i tot poden ser tan convincents que els altres 
pensaran que son savis, els honoraran i els hi demanaran consell, el que pot comportar grans 
problemes (Proverbis 26:8). La neciesa es difondrà, però la etiqueta de “saviesa” pot ser 
molt més perjudicial. A més, els necis són tan necis que no s'adonen de la seva neciesa.

Com de sovint estàs temptat a cedir en el que saps que són valors centrals, veritats centrals? 
Què succeeix  quan certs  valors  topen? Com podem saber  quins valors  triomfen sobre els 
altres?
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Lliçó 10   //   Dimarts 3 de març

EL GANDUL

“El gandul fica la mà al plat, però es cansa de portar-la a la boca” (Proverbis 26:15).

Així com els estudiants fan servir més temps i energia preparant-se per fer trampes en un 
examen que en estudiar  per  l'examen,  és  irònic  que el  gandul  s'esforça  molt  per  trobar 
excuses per la seva mandra.

Llegeix Proverbis 26:13 al 16. De què se'ns adverteix aquí?

El gandul pot tenir raó: “Hi ha un lleó al camí” (Proverbis 26:13).  Per tant, és més savi 
quedar-se a casa que confrontar  el  perill.  Però,  al  fer precisament això,  perdem totes les 
oportunitats que la vida ens ofereix. Mai gaudirem de la bellesa de la rosa, si no correm el risc 
de fer-nos mal amb les seves espines. No tindrem la capacitat d'avançar, si tenim por dels 
obstacles. La gent que no s'atreveix a comprometre's mai gaudirà de la plenitud de la vida.

Considera algunes altres imatges en aquests versicles, Així com la porta gira sobre les seves 
frontisses però no va enlloc, els ganduls donen tombs al llit; és a dir, només canvien de posició, 
però tampoc van enlloc.

L'altra imatge, al versicle 15, és encara més sorprenent. Poden ficar la mà al plat de 
menjar però son massa ganduls per alçar-la per alimentar-se!

Però, el que és encarara pitjor és la seva mandra intel·lectual, el tancat de les seves ments 
i  la  certitud de  les  seves  pròpies  posicions.  Per  tant,  sempre pensaran estar  en el  camí 
correcte,  ser més savis  que set  savis  (Proverbis  26:16),  i  no s'obriran a altres  idees,  tal 
vegada més sàvies que les seves. Qui pensa que té totes les respostes, de ben segur no les té.

“Al judici final, els homes no seran condemnats perquè, amb tota consciència, cregueren una 
mentida, sinó perquè no van creure la veritat, perquè van descuidar l'oportunitat d'aprendre la 
veritat” (PP 38). Com hem d'entendre la nostra funció de donar a altres l'“oportunitat” d'aprendre 
què és la veritat? On comença la nostra responsabilitat, i on acaba?
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Dimecres 4 de març   //   Lliçó 10

L'AMIC COM A ENEMIC

Si ens deceben més els nostres amics que els nostres enemics, es perquè esperem el bo dels 
nostres amics i el dolent dels nostres enemics. Però no sempre passa així, veritat? Per això, 
Proverbis ens adverteix que a vegades l'amic es comporta com un enemic, i un enemic com 
un amic.

Llegeix Proverbis 27:5, 6. Quan una reprensió pot ser un senyal d'amor?

A l'amor no sols hi ha besades i dolces paraules. L'amor, a vegades, ens obligarà a reprendre 
al  nostre amic o al nostre fill,  i  podem córrer el  risc d'aparèixer com a desagradables i 
crítics. Si parlem, fins i tot podem perdre amics. Malgrat això, si no advertim als nostres 
amics sobre el que estan fent, principalment si els hi pot produir danys, aleshores, quina 
mena d'amics som?

Una reprensió oberta és un senyal de que el  nostre amor no esta fonamentat en una 
il·lusió o una pretensió, sinó que té els fonaments en la veritat i en la confiança. 

Llegeix Proverbis 27:17. Quin pot ser l'efecte d'una confrontació entre amics?

La  imatge  d'un  ferro  afilant  a  un  altre  ferro  suggereix  un   benefici  recíproc.  L'amistat 
provada per una veritable confrontació millorarà no tan sols la qualitat de l'amistat sinó 
també estimularà  i  enfortirà  les  dues  personalitats.  Les  respectives  armes  guanyaran  en 
eficiència. Acabarem més equipats per a les nostres futures lluites. La gent que es refugia 
sols en ella mateixa i en les seves idees, i mai es confronta amb pensaments diferents, no 
creixerà en coneixement ni en caràcter.

Has  estat  renyat  algun cop per  quelcom que realment  et  podria  haver-te  fet  mal?  I  si  no 
hagueres estat advertit d'això? Recordant això, si necessites fer el mateix a una altra persona, 
com pots fer-ho d'una manera redemptora, enlloc de semblar crític i judicatiu?
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Lliçó 10   //   Dijous 5 de març

L'ENEMIC COM A AMIC

Llegeix Proverbis 26:17 al 23. Resumeix el que ens diuen aquests textos.

Una altra vegada, Proverbis torna al tema del poder de les paraules; aquesta vegada, per 
tractar amb el dany ocasionat per les calumnies i les baralles. Qui calumnia al teu enemic 
davant teu per fer-te creure que esta del teu costat, en veritat és com “carbó”: és un busca-
raons que et condueix al foc de més problemes (versicle 21).

De la mateixa manera, els “llavis dolços”, que sonen tant eloqüents, poden amagar un 
“cor malvat” (versicle 23). El polític que desitja ser elegit, el venedor que vol vendre la seva 
mercaderia, l'home de món que vol seduir a les dones: tots ells coneixen el poder de la 
eloqüència.

La  lliçó  d'aquest  passatge  és  que  hem de  sospitar  dels  discursos  bonics.  Poden  ser 
perillosos precisament perquè són bonics. Algunes persones són bons oradors; poden sonar 
com a molt persuasius, com a molt sincers i com a molt interessants, quan per dins succeeix 
una cosa completament diferent. Malgrat que tots hem estat víctimes d'aquestes persones, 
qui no ha estat culpable, algun cop, de fer el mateix: dir una cosa a una persona però pensar 
o sentir quelcom de completament diferent? Aquí, Proverbis parla de manera contundent 
contra aquesta enganyifa.

“Tot el que fan els cristians ha de ser transparent com la llum del sol. La veritat és de 
Déu; l'engany, en cada una de les seves múltiples formes, és de Satanàs [...] Però no és fàcil 
ni senzill dir la veritat exacte. No podem dir-la a menys que la sapiguem; i quantes vegades 
les opinions preconcebudes, el prejudici mental, el coneixement imperfecte, els errors de 
judici impedeixen que tinguem una comprensió correcta dels assumptes que ens afecten! No 
podem parlar la veritat a menys que la nostra ment estigui sota la direcció constant d'Aquell 
que és veritat” (RJ 63).

Com d'obert i transparent ets tu al que dius? Quina separació, si existeix, hi ha entre les teves 
paraules i  els teus pensaments? Creus realment  que aquesta duplicitat  pot  mantenir-se de 
manera indefinida?
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Divendres 6 de març   //   Lliçó 10

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: “La intervenció de l'Esperit de Déu no ens eximeix 
de la necessitat d'exercitar les nostres facultats i talents, sinó que ens ensenya a utilitzar tota 
facultat per a la glòria de Déu. Les facultats humanes, quan es troben sota la direcció especial 
de la gràcia de Déu, tenen la capacitat de ser utilitzades amb el millor propòsit d'aquesta terra. 
La ignorància no augmenta la humilitat o la espiritualitat de qualsevol profés seguidor de 
Crist. Un cristià intel·lectual és el qui pot apreciar millor les veritats de la Paraula divina. El 
gran objecte de l'educació és habilitar-nos per a utilitzar la força que Déu ens ha donat d'una 
manera que representem la religió de la Bíblia i fomentem la glòria de Déu.

“A Aquell que ens va donar l'existència li devem els talents que ens han sigut confiats; i és 
una obligació que tenim vers el nostre Creador el conrear-los i aprofitar-los” (CM 346, 347).

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Analitza els misteris que trobem a la vida diària,  sigui a la natura, a les interaccions 

humanes o a les qüestions sobre la fe, la naturalesa de Déu i la salvació. Una de les grans 
ironies de la vida es que com més aprenem, més ens adonem del poc que sabem. Per què 
això és encara més cert pel que fa a les veritats espirituals?

2. Quines són algunes “veritats” que realment són relatives, culturals i canviants? Com les 
diferenciem de les  veritats  que són eternes,  universals  i  immutables?  Per  què és tan 
important que sapiguem la diferència entre elles? Per què la confusió entre les veritats 
relatives i les veritats eternes és un dels problemes més grans a que ens enfrontem?

3. S'ha que les persones intel·ligents mantenen prop als seus amics, i encara més a prop als 
seus  enemics.  Què significa  això?  Com a cristians,  com hem de relacionar-nos  amb 
aquests sentiments? Potser Mateu 10:16 pot ajudar-nos.
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Lliçó 11: Per al 14 de març de 2015

VIURE PER FE
Dissabte 7 de març

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Proverbis 28:4; 
Romans 1:16, 17; Gàlates 3:24; Proverbis 28:5; 1 Joan 2:15-17; Proverbis 29:13.

PER A MEMORITZAR:
“Témer els homes és un engany, però qui confia en Jehovà està protegit” 
(Proverbis 29:25).

Moltes veus ens criden de molts llocs diferents. Com sap la gent què és el bo i què és el 
dolent?  La  resposta  es  troba  en  Déu  i  en  la  seva  revelació  escrita.  Hem d'aprendre  a 
dependre de Déu i a obeir la seva Llei. La resta seguirà de per si.

Jesús ens va dir això quan va afirmar “Busqueu primer el Regne de Déu”, i desprès tot 
serà suplert (Mateu 6:33). Hem de tenir com a primera prioritat el confiar en Déu i seguir-lo; 
d'una altra manera, farem que una altra cosa sigui aquesta prioritat; el que és, de forma 
directa i senzilla, idolatria. I podem aprendre a confiar en Déu tant sols vivint una vida de 
fe. El caminar del cristià és precisament això, un caminar; tenim que elegir fer les coses que 
Déu ens ha dit que fem, i deixar les conseqüències amb ell.
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Lliçó 11   //   Diumenge 8 de març

GUARDAR LA LLEI

De  les  tretze  vegades  que  apareix  en  el  llibre  de  Proverbis  la  paraula  toráh,  “llei”  o 
“ensenyança”, quatre estan a Proverbis 28 (versicles 4 [dues vegades], 7 i 9). Malgrat que 
aquest  ús a  Proverbis  s'aplica normalment a l'“ensenyança” dels  homes savis  (Proverbis 
3:14),  en  la  tradició  israelita  la  paraula  té  una  connotació  espiritual  i  es  refereix  a  la 
revelació divina, com ho certifica el mateix llibre de Proverbis (Proverbis 29:18).

Llegeix Proverbis 28:4, 7 i 9. Que ens diuen aquests versicles sobre la importància de la Llei 
en la nostra manera de viure?

El que va fer que el poble d'Israel fos diferent de les altres nacions no era tant la seva 
manera de pensar, o els seus conceptes “espirituals” i teològics abstractes. Eren les seves 
eleccions  concretes  en  la  vida,  al  voltant  de,  entre  altres  coses,  el  menjar,  el  descans, 
l'ambient natural i  les relacions amb els seus veïns i  famílies el que els feien “sants” o 
“posats a part” de totes les demés nacions. I idealment, aquestes eleccions havien de centrar-
se en els principis que es troben a la Llei.

Desprès de tot,  els humans no podem ni podem ser savis per nosaltres mateixos; no 
podem diferenciar sempre el bé del mal (1 Reis 3:9). Per això, necessitem la Llei divina per 
ajudar-nos a adquirir discerniment. Amb altres paraules, l'adquisició de la saviesa no depèn 
d'exercicis intel·lectuals o espirituals; essencialment, esta relacionada amb l'obediència a la 
Llei que resideix fora de nosaltres mateixos.

Per descomptat, aquesta Llei és l'eterna Llei de Déu. I seguir-la és realment un acte de fe. 
“Perquè no m'avergonyeixo de l'evangeli, que és poder de Déu per a salvar tothom qui creu; 
primer el jueu, i després el no jueu. Ja que en l'evangeli es revela la justícia que ve de Déu, 
de fe en fe, tal com diu l'Escriptura: Viurà el qui és just per la fe” (Romans 1:16, 17).

Quines dificultats i problemes has evitat perquè vas prendre un compromís de fe de guardar la 
Llei de Déu? Com haguera estat la teva vida si no la guardares?
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Dilluns 9 de març   //   Lliçó 11

BUSQUEU A JEHOVÀ

Per molt important que sigui per a una vida de fe, la Llei (la Torá) no és per ella mateixa la 
font de vida; per contra, la Llei assenyala el pecat, i  el pecat condueix a la mort (veure 
Romans  7:7-13).  En  canvi,  el  què  fa  que  la  Torá sigui  efectiva  es  que  prové  de  Déu. 
Apartada de Déu, la Torá seria un credo legalista que no tindria res a veure amb les seves 
intencions originals. Una vida d'obediència a la Llei de Déu esta relacionada amb una vida 
amb Déu. La Torá no reemplaça a Déu; sols és un preceptor que (d'acord amb l'analogia de 
Pau) guia als estudiants al seu mestre (Gàlates 3:24).

Llegeix Gàlates 3:24 en el seu context. De quina forma la Llei assenyala a Jesús, per a que 
realment puguem ser “rehabilitats [justificats] per la fe”?

El llibre de Proverbis no és solament un llibre de saviesa; primer de tot és un llibre que 
tracta del Déu que ha revelat la saviesa. Buscar la saviesa obeint la Llei ens aproparà a Déu i 
a la salvació que ell gratuïtament ens ofereix per fe en Jesús.

Llegeix Proverbis 28:5. Quina és la clau per a que “ho comprenguem tot”?

La paraula “comprendre” s'utilitza dues vegades al versicle 5, tanmateix com la paraula “llei” al 
versicle 4 (aquí, una vegada de forma implícita). Els dos versicles estan relacionats: guardar la 
Llei  (versicle  4)  i  buscar  a  Déu  (versicle  5)  van  junts.  L'assoliment  d'aquesta  activitat, 
tanmateix, no sols és conèixer i fer el que és recte (“rectitud” [versicle 5]). Aquesta comprensió 
concerneix a “tots”, per la senzilla raó perquè deriva del Déu de “tot”. Per a l'antic Israel, 
el  coneixement  de  totes  les  coses  no estava  separat  de  l'experiència  religiosa.  La  fe  es 
trobava  estretament  vinculada  amb  la  intel·ligència  i  la  comprensió  racional.  No  era 
concebible  el  tenir  fe  sense  pensar,  o  el  pensar  sense  fe,  perquè  Déu  era  el  fonament 
d'ambdós dominis.

Per què sostenir  la fe en Déu és una posició racional? Per què és més il·lògic i  irracional 
rebutjar a Déu que creure en ell?
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Lliçó 11   //   Dimarts 10 de març

PARAULES ALS RICS

Llegeix 1 Joan 2:15 al 17. Contra què se'ns adverteix aquí, i com podem protegir-nos del 
perill del que parlen aquests versicles?

Malgrat que la idea del que significa ser “ric” té moltes variants, el llibre de Proverbis té 
algunes  instruccions  sobre  com arribar  a  ser  “ric”,  i  desprès  com tractar  amb aquestes 
“riqueses”, una vegada les obtens.

1. No t'enriqueixis a costa dels pobres (Proverbis 28:8). La teva riquesa no es justifica si 
la obtens a expenses dels pobres. Com ja hem vist, la Bíblia parla d'una manera molt forta 
contra qui explota els pobres per al seu propi guany. 

2.  Donar als pobres (Proverbis 28:27).  En contrast amb el “cobejós” (“l'altiu d'ànim”, 
RVR; “l'ambiciós”, NVI) de Proverbis 28:25, la persona que és generosa vers els pobres és 
beneïda. 

3. Treballar àrduament (Proverbis 28:19). La riquesa no ha de ser el resultat del robatori 
o de l'atzar, sinó una recompensa per el treball ardu. El que s'obté depèn de la qualitat de la 
nostra feina. Si arribem a ser rics, hauria de ser perquè ho mereixem.

4. No intentis ser ric ràpidament (Proverbis 28:20, 22). Aquests proverbis presenten dos 
escenaris  potencials:  1)  quan tanquem un ull  a  una  acció  deshonesta  i,  com a  resultat, 
arribem a ser còmplices d'aquesta acció (Proverbis 28:22); i 2) quan estem tan ansiosos de 
gaudir de la riquesa dels nostres pares que els hi prenem el que ara necessiten per a viure 
(Proverbis 28:24). O, encara pitjor, aquells que fan aquestes coses poden arribar a justificar-
les, a les seves ments, fins a estar convençuts de que les seves accions equivocades no són 
dolentes. Per tant, diuen: “No he pecat”.

El diner és una força molt poderosa en aquest món, i per això a la Bíblia se'n parla molt d'ell. Si 
tu desitges diners, com quasi tothom, com pots assegurar-te de no caure a la trampa del que 
Jesús va nomenar “la seducció de la riquesa” (Marc 4:19)?
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Dimecres 11 de març   //   Lliçó 11

MANUAL PER ALS POBRES

Llegeix Proverbis 29:13. Què s'analitza aquí?

Els pobres i els rics són iguals (Proverbis 29:13). La imatge de la llum que s'utilitza en aquest 
proverbi posa el problema en la perspectiva de la creació. Tan el ric com el pobre van ser 
creats per Déu (Proverbis 22:2). Ambdós gaudeixen del do de la vida, i el sol llueix sobre 
ambdós. Així com el ric ha estat advertit sobre de com tractar al pobre, el pobre ha d'estimar 
fins i tot als seus opressors, que en alguns casos podrien ser els rics (Mateu 5:44, 45).

Quin és el missatge de Proverbis 28:3?

El pobre té els mateixos deures que el ric (Proverbis 28:3). La pobresa no hauria de ser 
una excusa per a la maldat. El fet de que vas poder ser oprimit no et dóna llicència per a 
oprimir als altres. La paràbola de Jesús del servent no perdonador, que oprimeix a un que 
és més pobre que ell, mostra que aquesta reacció, malgrat que sigui inesperada per part del 
pobre (de qui podries considerar que simpatitzaria més amb altres pobres), no és inusual 
(Mateu  18:22-35).  A Proverbis  28:3  la  imatge  de  la  pluja,  que  generalment  és  una 
benedicció, en resulta un destructiu torrent. Aquesta imatge il·lustra l'anormalitat d'aquesta 
conducta i les decepcions que produeix.

Quin és el missatge de Proverbis 28:6?

Els justos pobres són millors que els rics impius (Proverbis 28:6). D'acord amb la saviesa 
tradicional, es suposa que la persona justa no és pobre, ja que la pobresa, suposadament, és 
el  castig  just  de  la  mandra  (Proverbis  24:34).  No obstant,  la  realitat  de  la  vida  és més 
complexa. El pobre pot ser una víctima d'injustícies, o de circumstàncies que es troben fora 
del seu control. Això pot passar sovint. Tanmateix, l'escala de valors defensada pel llibre de 
Proverbis és clara i sense embuts. La justícia és més important que la riquesa, i l'èxit no és 
un indicador infal·lible de la justícia.

Què podem fer quan som temptats a comprometre els nostres valors per a obtenir guanys 
materials? Com podem protegir-nos de fer quelcom com això, sent que és més fàcil de realitzar 
del que pesem?
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Lliçó 11   //   Dijous 12 de març

ESTIMAR LA VERITAT

De totes les coses que podríem ensenyar als nostres fills, als nostres estudiants o a qualsevol 
que es troba a punt per a aprendre de nosaltres, tal vegada la lliçó més important podem 
trobar-la aquí, quan Pau, que escriu als perduts, diu que “no [van saber] escollir l'amor a la 
veritat” (“no van rebre l'amor a la veritat”, RVR) (2 Tessalonicencs, 2:10). Per suposat, com 
Jesús és la Veritat, ensenyar als altres a estimar la veritat és ensenyar a estimar a Jesús, i 
quina altra cosa resulta més important?

“Qualsevol ram d'investigació que emprenguem amb el  sincer  propòsit  d'arribar  a  la 
veritat, ens posa en contacte amb la intel·ligència poderosa i invisible que opera en totes les 
coses i per mitjà d'elles. La ment de l'home es posa en comunió amb la ment de Déu; el finit 
amb l'infinit. L'efecte que té aquesta comunió sobre el cos, la ment i l'ànima excedeix tota 
estimació” (Ed 14). 

Llegeix Proverbis 29:15 (veure també Proverbis 29:19). Quin principi important veus aquí, 
no sols a la educació sinó a la vida, en general?

Malgrat que el nostre exemple sigui important ‒especialment davant aquells que no podem 
reprendre o castigar‒, en alguns casos fa falta més que això. Aquest fet és especialment cert 
amb el nostres fills. A vegades, els nens necessiten ser castigats a fi de corregir-los.

Les nostres naturaleses són caigudes i corruptes, i això inclou també a aquests éssers 
petits i  falaguers a qui estimem, els nostres fills.  No fem cap favor als nostres fills  o a 
nosaltres  mateixos  si  els  deixem  fer  el  que  vulguin.  Els  fills,  en  realitat,  no  tan  sols 
necessiten disciplina: la desitgen. Necessiten saber que existeixen límits, i que cal que ells 
es mantinguin dins d'aquests límits. Una mare que creu que té que respectar la llibertat del 
seu fill i li deixa fer tot el que vulgui sense mai dir-li “No”, en darrera instància comportara 
“vergonya” per a ella (Proverbis 29:15); i, sens dubte, tristesa als fills, si no ara, certament 
quan els nens arribin a ser adults.

Quines són algunes de les lliçons que vas aprendre de nen que han perdurat fins que vas 
arribar a ser adult? Com et va ajudar aquest coneixement per a fer que la teva vida sigui millor?
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Divendres 13 de març   //   Lliçó 11

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: “Les lleis de Déu es fonamenten en una immutable 
rectitud, i han estat conformades per a promoure la felicitat dels qui les obeeixen [...] La 
religió condueix a l'home a una relació personal amb Déu, però no exclusivament amb ell; 
perquè  els  principis  del  cel  s'han  de  viure  de  forma  que  puguin  ajudar  i  beneir  a  la 
humanitat” (HHD 269).

“El greu oblit de l'educació dels nens per a Déu ha perpetuat el mal i ha empés a les files 
de l'enemic a molts que, amb un curós raonament, hagueren pogut ser col·laboradors de 
Crist.  Les idees falses i un afecte insensat i desviat han alimentat traços que han fet als 
infants desagradables i infeliços, han agrejat les vides dels pares i han escampat la seva 
influència malaltissa generació rera generació. Qualsevol nen a qui se li permeti obrar al seu 
propi caprici deshonrarà a Déu i causarà greuge al seu pare i a la seva mare. [...] Per mitjà de 
la deixadesa del seu deure i el consentiment dels nens a la maldat, els pares els hi estan 
tancant les portes de la ciutat de Déu” (TI 5:305).

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. L'autor rus Lev Tosltoi, malgrat haver estat criat dins una llar cristiana, va abandonar la 

seva fe durant molts anys. Quan va ser gran, va enfrontar una crisi: Què significa la vida,  
especialment  una  vida  que  acabarà  certament  amb la  mort? Encara  que  va  buscar 
respostes en totes les àrees del coneixement, allà no hi trobà res. Finalment, se n'adonà 
que l'única resposta lògica al tema de la vida i el seu significat tenia de trobar-se en la fe, 
en quelcom que anava més enllà de la mateixa lògica. És a dir, la seva lògica li va dir que 
avances més enllà de la lògica, vers el món de la fe, a fi d'obtenir respostes sobre el sentit 
de la vida. Per què, aleshores, la fe en Jesús és realment l'elecció més lògica que podem 
fer respecte al significat i al propòsit de la vida?

2. Com entens  el  què  significa  estimar  la  veritat?  Com estimem la  veritat?  Estimar  la 
veritat,  per  suposat,  significaria  que  abans  tenim de  conèixer-la.  Com arribem a  un 
coneixement  de  la  veritat?  I  com podem estar  segurs  de  que no  permetrem que  res 
s'interposi en el camí de la nostra amatent confiança, per sobre tot el demés?
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Lliçó 12: Per al 21 de març de 2015

LA HUMILITAT DELS SAVIS
Dissabte 14 de març

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Proverbis 30; Lluc 18:9-14; 
Job 38-40:2; 1 Joan 1:9; Apocalipsi 3:14-18; Salm 104:24.

PER A MEMORITZAR:
“Feliços els pobres en l'esperit, perquè d'ells és el Regne del Cel” (Mateu 5:3).

A la Bíblia es considera la humilitat com una virtut important. El més gran dels profetes, 
Moisès, es destaca com l'home més humil que hagi viscut (Nombres 2:3). Segons Miquees 
6:8, el principal deure que Déu espera del seu poble és “que caminis dòcilment davant el teu 
Déu” (“humiliar-te davant el teu Déu” [RVR]). També Jesús insisteix en que la humilitat és 
un ideal que el cristià tindria d'adoptar: “Per tant, aquell qui es farà petit com ara aquest 
infant, serà el més important en el Regne del cel” (“Així que, qualsevol que s'humiliï com 
aquest infant, aquest és el més gran al regne dels cels” [RVR]) (Mateu 18:4).

Desprès de tot, de què podem presumir? Cada respiració, cada bàtec, cada talent, cada 
do, ve sols de Déu, en qui “vivim i ens movem i som” (Fets 17:28). I a la llum de la creu, 
fins i tot les nostres bones obres (“justícies” [RVR]) són com un “drap brut” (Isaïes 64:6). 
Com, llavors, ens podem jactar?

Aquesta setmana, Proverbis considera la humilitat; tenint en compte la nostra situació, no 
és neci ser una altra cosa que humil? 
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Lliçó 12   //   Diumenge 15 de març

QUI CREUS QUE ETS?

Llegeix Proverbis 30:1 al 3, 32, 33. Junts, què ens estan dient?

La pròpia negació que es veu en aquests textos és un respir en la generalitzada exaltació 
pròpia dels reis de l'antic Pròxim Orient, els quals força sovint els agradava vantar-se de la 
seva saviesa, guanys i victòries militars. Del mateix Salomó es registra que superava “a tots 
els reis de la terra en riquesa i saviesa” (1 Reis 10:23; Eclesiastès 2:9). I, per suposat, esta 
Nabucodonosor, qui va expressar: “No és aquesta la gran Babilònia que jo he construït amb 
la força del meu poder per fer-ne la metròpoli del meu reialme i per a la glòria de la meva 
majestat?” (Daniel 4:30).

Per  quan  l'autor  comprèn  la  seva  pròpia  ignorància,  anomena  “ximpleria”  a  aquest 
enaltiment. La paraula hebrea per a “ximpleria” aquí és nabal, que és el nom de Nabal, la 
conducta del qual va ser un exemple de neci orgull (1 Samuel 25). Aquest enaltiment, que 
implica orgull, també comporta la possibilitat de la humiliació i, per tant, de l'enuig i la 
baralla. L'apòstol Pau va anomenar “insensats” a alguns dels corintis per considerar-se savis; 
i, pitjor encara, estaven presumint d'això (2 Corintis 11:18, 19).

Llegeix Lluc 18:9 al 14. Perquè podria ser més fàcil del que un es pensava d'actuar com el 
fariseu? Com podríem estar segurs de no caure a la mateixa trampa, encara que fos de 
forma més subtil?

Has de sentir-te trist per les persones que s'enalteixen (generalment és així és com cobreixen 
les seves inseguretats); mostren de com d'autoenganyades i ignorants són en realitat.
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Dilluns 16 de març   //   Lliçó 12

UN CONEIXEMENT DE DÉU?

L'orgull sorgeix a qui no coneix a Déu de forma personal. En contrast, la persona que viu en 
comunió amb Déu serà humil, doncs constantment es troba en contacte amb Aquell que és 
infinitament  més  gran  que  qualsevol  de  nosaltres.  Quan  pensem sobre  la  grandària  de 
l'univers i ens adonem que adorem a Aquell que va crear aquest univers, i que aquest mateix 
Déu va sofrir en la persona de Jesús sobre una creu per a nosaltres, és difícil imaginar com 
podríem estar lluitant amb l'orgull mentre mantenim aquests pensaments davant nostre.

Llegeix Proverbis 30:3 al 6. Què ens diuen aquests versicles sobre el poder, la majestat i el 
misteri de Déu?

L'expressió “la ciència del Sant” s'ha d'entendre com a “coneixement sobre Déu”. Desprès 
se'ns fa cinc preguntes retòriques, que ens obliguen a reconèixer realment quant no entenem 
sobre Déu.

Llegeix aquestes preguntes a Proverbis 30:4. Quins reptes se'ns presenten?

Per quant Déu és el Creador (les quatre primeres preguntes), roman molt més enllà de la nostra 
comprensió (la cinquena pregunta). Al llibre de Job, Déu repta a Job amb preguntes semblants 
per a que s'adones de que no podria comprendre a Déu o als seus camins (Job 38 a 40:2).

El fet important de que Déu és el Creador, i que no el podem comprendre plenament, ens 
dóna una lliçó vital respecte a com hem de rebre la seva revelació escrita, la qual alguns 
erudits sempre estan qüestionant. Qui som nosaltres ‒la comprensió que tenim inclús de les 
coses més senzilles de la natura es troba coberta de núvols i plena de misteris‒ per a desafiar 
la Paraula de Déu, fins i tot aquelles parts que ens deixa perplexos o ens pertorben?

Medita en la grandesa i el misteri de la creació mateixa. Què ens tindria de dir això pel que fa a 
la grandesa i el misteri del Creador? Per què aquesta grandesa i misteri ens donen consol i 
esperança?
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Lliçó 12   //   Dimarts 17 de març

NI MASSA NI MASSA POC

En aquest text (Proverbis 30:7-9) trobem l'única oració del llibre de Proverbis. No és per 
atzar que aquesta petició segueixi immediatament a l'afirmació de Déu com el gran Creador 
(Proverbis 30:4), i a la promesa de la seva fidelitat (versicle 5).

Llegeix Proverbis 30:7 al 19. Per què algú preguntaria aquestes coses?

Abans de que demanem alguna cosa a Déu, és important assegurar-nos de que la nostra 
relació amb ell sigui sòlida. Si estem mentint, estem actuant com si Déu, que coneix totes 
les coses, ni tant sols existís. Per això, la confessió del nostre pecat és un prerequisit per al 
perdó (1 Joan 1:9).  No podem fer trampes a Déu; ell  ens veu exactament com som. Al 
pregar, el dramàtic gest de prostrar-nos, enfonsats a la pols com morts (Lamentacions 3:29), 
revela no tan sols la nostra reverència i humilitat, sinó a més ens mostra que davant d'ell 
percebem la nostra nuesa espiritual.

A Proverbis 30:8, l'escriptor demana a Déu que no li “doni” ni pobresa ni riquesa. El 
primer cop que el verb “donar” s'utilitza a la Bíblia en relació als sers humans, es refereix al 
do, que Déu els hi dona, del menjar (Gènesi 1:29). Per això, en moltes cultures l'aliment es 
relaciona tradicionalment amb l'oració. Aquesta necessitat bàsica, que ens fa tant dependents 
del Déu de la creació, posa l'experiència de l'oració al centre de la nostra supervivència.

Les dues peticions no busquen solament l'equilibri en el caràcter humà. Convergeixen 
en una meta: la glòria de Déu. Si tenim molt poc, robem i insultem a Déu; si tenim massa, 
no sentim la necessitat de Déu i podem fins i tot negar la seva existència. Amb tot, és 
digne  de  notar  que  solament  l'última  situació  pot  portar-nos  a  desconnectar  de  Déu;  la 
primera, probablement, ens mantindrà en contacte amb ell.

La  pregaria  anomenada  Parenostre  presenta  les  mateixes  dues  preocupacions:  1) 
“Dóna'ns avui el nostre pa de cada dia” (Mateu 6:11), aten les nostres necessitats, i res més; 
i  2)  “No  deixis  que  caiguem  en  la  temptació”  (Mateu  6:13),  s'ocupa  de  les  nostres 
necessitats, i molt més que això.

Pensa com de depenent ets de Déu. Com el recordar aquest fet pot ajudar-te a créixer en la fe? 
Quins perills apareixen quan oblidem aquesta dependència?
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Dimecres 18 de març   //   Lliçó 12

LES ACCIONS DELS ARROGANTS

Així com la humilitat és positiva i és portadora de benediccions, la manca d'humilitat és 
perillosa i és portadora de malediccions. Desprès d'exaltar la virtut de la humilitat mostrant 
les seves recompenses i fruits, Proverbis 30 planteja una advertència severa sobre els perills 
que comporta l'orgull.

Maleir als teus pares (Proverbis 30:11, 17). Agur comença amb això, ja que representa l'acte 
més seriós d'arrogància: que els fills menyspreïn la font de la seva vida. És significatiu que 
honrar i beneir als pares és l'únic Manament associat amb la promesa de vida (Èxode 20:12; 
Efesis 6:2, 3), mentre es prescrivia la pena de mort per la seva transgressió (Èxode 21:15, 17).

Justícia pròpia (Proverbis 30:12, 20). La condició dels pecadors que es creuen justos 
és una condició dolenta, perquè romandran en el seu pecat, creient que són purs i que no 
necessiten perdó. Per això, la confessió del pecat és tan fonamental per a obtenir perdó 
(1 Joan 1:9). Als laodicenses, que pretenen ser rics, intel·ligents i ben vestits (malgrat que 
no s'adonen que són pobres, cecs i nus), se'ls aconsella que adquireixin de Déu els medis per 
a reparar la seva miserable condició (Apocalipsi 3:14-18).

“Aquí es representa als que se senten orgullosos d'ells mateixos per la seva possessió de 
coneixement i superioritat espirituals. Però no han respost a les benediccions immerescudes 
que Déu els hi ha conferit. Han estat plens de rebel·lió, ingratitud i oblit de Déu; i encara ell 
els ha tractat com un pare amatent i perdonador tracta a un fill ingrat i esgarriat. Han resistit 
a la seva gràcia, han abusat dels seus privilegis, han menyspreat les seves oportunitats, i 
s'han conformat en enfonsar-se en la satisfacció, en la lamentable ingratitud, el formalisme 
buit i la insinceritat hipòcrita” (FO 84, 85).

Menyspreu (Proverbis 30:13, 14). El quadre que es presenta dels arrogants no és bonic. 
Encara  que tenen una mirada orgullosa,  l'arrogància  no s'atura  aquí:  es  manifesta  en el 
menyspreu vers els que pensen que estan per sota d'ells. Les imatges de “dents” i “queixals” 
(“espases” i “ganivets” [Proverbis 30:14]) mostren com de dolentes son les seves accions.

Pensa com has tractat als altres, especialment a aquells que sents per sota teu (la majoria de 
nosaltres alguna vegada hem tingut aquests sentiments, veritat?). Com pots corregir això? Com 
pots demostrar la humilitat necessària per a corregir-lo?
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Lliçó 12   //   Dijous 19 de març

LLIÇONS DE LA NATURA

A tota la Bíblia s'utilitzen imatges de la natura per a ensenyar veritats espirituals. També 
aquí, utilitzant la natura, el proverbi ens ensenya lliçons al voltant de la humilitat.

Llegeix Proverbis 30:18, 19. Què s'està dient aquí sobre els límits de la comprensió humana?

Agur veu el misteri fins i tot en moltes de les coses “comunes”. El que se'ns presenta aquí és 
una barreja de misteris molt fascinant. Els dos primers són dels animals, una àguila que 
silenciosament  es  mou per  l'aire,  i  una  serp  que  silenciosament  es  mou sobre  la  terra. 
Desprès se'ns trasllada a dues accions humanes: un vaixell al mar i un home amb una dona. 
Encara avui, amb tot el nostre coneixement científic, romanen molts misteris. Com de vital 
és que mai perdem la nostra estima per la profunditat i  la majestat de la vida! Aquesta 
actitud certament ens ajudarà a mantenir-nos humils davant de Déu.

Llegeix Proverbis 30:24 al 28. Quins altres misteris de la natura capten l'atenció de l'autor i 
l'omplen d'admiració?

És  interessant  notar  que  els  versicles  immediatament  anteriors  (Proverbis  30:20-23) 
tracten de la neciesa humana, l'arrogància i el vici. Desprès passa al món animal, senyalant 
criatures petites i humils, tot i que fa servir les mateixes paraules hebrees per “sàvies”, en 
relació amb elles, que les que utilitza sobre els humans (Proverbis 3:13) i fins i tot de Déu 
mateix (Job 12:13; Salm 104:24). Encara avui, amb tots els nostres avenços científics, el 
que  fan  aquestes  criatures  està  més  enllà  de  la  nostra  total  comprensió.  Quant  més 
aquestes accions durien deixar perplexos als savis del seu temps. I l'autor en realitat era 
savi, perquè un dels grans senyals de saviesa és reconèixer el poc que sabem, fins i tot 
sobre aquelles coses més comunes.

Pensa al voltant d'algunes de les coses “més senzilles” de la natura: la fulla d'un arbre, una 
gota d'aigua, un animal marí. Com podria mantenir-nos humils el fet de que fins i tot aquestes 
coses petites són plenes de misteri?
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Divendres 20 de març   //   Lliçó 12

PER A ESTUDIAR I  MEDITAR:  “Tindríem de  reverenciar  la  Paraula  de  Déu. 
Hauríem de manifestar respecte per cada exemplar d'ella, no donar-li usos comuns ni tractar-
lo de forma poc acurada. Mai s'hauria de citar l'Escriptura amb tall de broma, ni utilitzar-la 
per  dir  un  acudit.  ‘Tota  paraula  de  Déu  és  neta!’ (Proverbis  30:5  [RVR]). ‘Són  plata 
refinada al gresol, depurada de terra set vegades’ (Salms 12:6)” (Ed 244).

“Les primeres paraules que Crist va dirigir al poble des de la muntanya, foren paraules 
de benaurança. Benaurats,  va dir,  els que reconeixen la seva pobresa espiritual,  i  senten 
necessitat de redempció. L'Evangeli ha de ser predicat als pobres. No és revelat als qui són 
orgullosos espiritualment,  als que pretenen ser rics i  no necessitar res,  sinó als humils i 
afligits. [...] El Senyor no pot fer res per a sanar a l'home fins que, convençut aquest de la 
seva pròpia debilitat i  desposseït  de tota suficiència pròpia,  s'entrega al  domini de Déu. 
Aleshores pot rebre el do que Déu desitja concedir-li. De res és privada l'ànima que sent la 
seva necessitat. Ella té accés sense cap reserva a Aquell amb qui sojorna tota la plenitud” 
(DTG 266, 267).

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Medita en el plan de salvació i el que va necessitar per a salvar-nos. És a dir, som  tan 

caiguts, tan corruptes, tan dolents, que una simple regeneració no hauria estat suficient 
per a redimir-nos del pecat. Poc importa quant hem estat canviats i restaurats, doncs la 
regeneració i la restauració no poden salvar-nos. Necessitàvem d'un substitut, algú que 
legalment ocupes el nostre lloc, i que la seva justícia sola és suficient per a posar-nos en 
harmonia amb Déu. Què tindria de dir-te aquesta realitat sobre el per què l'arrogància i 
l'orgull tenen que ser els pitjors pecats en éssers caiguts com nosaltres?

2. Quines són algunes maneres diferents en que la teva mateixa existència depèn de Déu? 
Quines coses a la mateixa natura ens mostren com Déu sosté la nostra existència?

3. Medita en la pregaria registrada a Proverbis 30:7 al 9. Considera l'equilibri que mostre. 
Com podem tenir equilibri en tot el que fem? Per què això és tan important?
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Lliçó 13: Per al 28 de març de 2015

DONES I VI
Dissabte 21 de març

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Proverbis 31; Job 29:15; 
Proverbis 8; 1 Corintis 1:21; Apocalipsi 14:13.

PER A MEMORITZAR:
“No lliuris la teva vigoria a les dones ni emprenguis camins que perden els 
reis. No és bo per als reis, Lemuel, no és bo per als reis de beure massa vi, 
ni per als prínceps les begudes fortes” (Proverbis 31:3, 4).

El llibre de Proverbis va començar amb les ensenyances d'un pare (Proverbis 1:1, 8; 4:1) i 
acaba amb les ensenyances d'una mare (Proverbis 31:1).  El nom  Lemuel pot referir-se a 
Salomó; si així és, la mare de Lemuel és la mare de Salomó, i ella adverteix al seu fill en 
contra de les dues amenaces més serioses que pot tenir el rei: el vi i les dones.

L'associació del vi i les dones és deliberada. Per a ser eficient com a governant, el rei ha 
de ser curós de les influències que l'envolten, i aquests dos factors poden ser molt poderós. 
Malgrat que la dona correcta pot ser beneficiosa, l'alcohol sempre és pertorbació.

La introducció del pare es referia a l'adquisició espiritual de la saviesa. Ara, la conclusió 
de la mare tracta de l'aplicació de la saviesa a la vida real. Perquè els principis espirituals 
que van ser ensenyats pel pare no significarien res si la persona no seguis el consell pràctic 
ofert per la mare.
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Lliçó 13   //   Diumenge 22 de març

UN BRINDIS “A LA VIDA”

En moltes  cultures, beure alcohol s'associa amb la vida. La gent aixeca una copa i desitja 
que l'altre tingui una llarga vida; malgrat que la ironia és que cada copa actua en direcció a 
la  destrucció de la  vida.  Ampolles d'elegants  dissenys, cants  poètics  i  divertits  lloant la 
beguda, enginyosos anuncis publicitaris i fins i tot alguns “descobriments” científics, per a 
estimular als qui beuen la idea de que l'alcohol els hi és bo. Proverbis ja ens adverteix 
d'aquest  engany  mortal  (Proverbis  23:30-35).  Ara  reapareix  el  tema,  mostrant-nos  més 
danys que pot produir l'alcohol.

Llegeix Proverbis 31:4, 5, 8 i 9. Junts, què diuen, i com s'aplica el seu missatge a cada 
seguidor del Senyor, no tan sols al rei?

Amb un llenguatge similar, Job es descriu com que “era ulls per al cec i peu per al coix” 
(Job  29:15).  De  la  mateixa  manera,  el  rei  o  els  qui  tenen  recursos  tindrien  d'ajudar  al 
sosteniment dels pobres i dels necessitats; i als “muts”, en tant que no tenen una veu per a 
ser escoltats.

L'efecte destructiu del vi també es pot veure en com de fàcil és distorsionar el seny d'una 
persona. Malgrat que l'alcohol és el suficientment dolent pel comú de les persones, per a un 
rei o algú que tingui poder l'alcohol pot crear situacions terribles. El rei que es dóna a la 
beguda no sols “oblida les prescripcions” [“oblida la llei”, RVR] i no sap què és el bo, a 
més  pronuncia  sentències  distorsionades:  el  culpable  es  declarat  innocent  i  l'innocent, 
culpable.

El  que  aquí  està  en  joc  és  la  capacitat  per  a  discernir  el  bé  i  el  mal,  el  correcte  i 
l'equivocat.  La prohibició de beure vi  té a veure amb la saviesa bàsica i,  com a tal,  ha 
d'aplicar-se a cada ser humà. És digne de notar que aquesta preocupació és precisament la 
raó  que  trobem implícita  en  la  prohibició  especial  per  als  sacerdots:  “a  fi  que  pugueu 
diferenciar el que és sagrat i el que és profà” (Levític 10:9, 10).   

Qui no ha vist els efectes devastadors de l'alcohol en moltes vides? Com pots ajudar als altres, en 
especial als joves, a mantenir-se allunyats del que pot comportar a ells i als altres tan sols danys.
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Dilluns 23 de març   //   Lliçó 13

UN BRINDIS “A LA MORT”

Llegeix Proverbis 31:6, 7. Com tenim d'entendre aquests textos?

Una ràpida lectura d'aquests versicles dóna la impressió que la mare de Lemuel permet el 
consum de vi o de qualsevol beguda alcohòlica a les persones que són a punt de morir 
(versicle 6), o a la persona que sofreix depressió (versicle 7). Sens dubte, aquesta superficial 
lectura contradiu no sols el context immediat ‒la mare de Lemuel acabava d'advertir al rei 
del fet de beure vi‒ sinó també el context general del llibre de Proverbis, que de forma 
sistemàtica i emfàtica prohibeix beure vi.

A més, difícilment tindria sentit oferir a algú que s'està morint quelcom que li fes que la 
seva salut i benestar empitjoressin. I donar alcohol a una persona deprimida és com donar 
sal a algú que ja està deshidratat. Sabent que Déu es preocupa pels nostres cossos i la nostra 
salut, no té cap sentit pensar que aquests textos, en el context on són, estiguin animant a 
prendre alcohol.

Més important encara, una anàlisi de l'ús de l'expressió “qui va a morir” [“defallit”, RVR] al 
llibre  de  Proverbis  ens  revela  que  aquest  verb  (“morir”,  o  “perdició”  i  altres  de  mateixa 
significació) s'utilitza sempre associat amb els impius i descreguts (Proverbis 10:28; 11:7, 10; 
19:9; 21:28; 28:28). Per mitjà de l'expressió “al qui va a morir”, la mare de Lemuel senyala, per 
associació, als impius o als malvats. Pel que fa a l'expressió “al qui té l'ànima afligida”, es 
refereix a la persona deprimida o amargada (Proverbis 31:6) que [si busca cònsol en l'alcohol]*, 
com els impius, arriba a fer-se insensible i “s'oblida” de la seva misèria (Proverbis 31:7).

“Satanàs va reunir als  àngels  caiguts  per planejar la  manera de fer  el  mal més gran 
possible a la família humana. Es va fer una proposta darrera l'altra, fins que finalment el 
mateix Satanàs va idear un pla. Prendria el fruit de la vinya, com també el blat i altres coses 
donades per Déu com aliment, i les convertiria en metzines que arruïnarien les facultats 
físiques,  mentals i  morals  de l'home i subjugarien de tal  manera els sentits que Satanàs 
aconseguiria  el  domini  complet.  Sota  la  influència  del  licor,  els  homes  serien portats  a 
cometre crims de tota mena. El món es corrompria mitjançant l'apetència pervertida. Fent 
que els homes prenguessin alcohol, Satanàs els degradaria cada cop més” (Te 12).

* [Text afegit pel traductor].
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Lliçó 13   //   Dimarts 24 de març

UNA DONA EXEMPLAR

“La  dona  exemplar,  qui  la  trobarà?  És  molt  més  valuosa  que  les  mateixes  perles” 
(Proverbis 31:10).

Qui és la “dona exemplar” de Proverbis 31:10? Diverses indicacions suggereixen que l'autor 
pensa en quelcom més que una dona piadosa o l'esposa ideal. Seguint el suggeriment de 
molts  passatges del  llibre (Proverbis  1:20-33; 3:13-29; 4:5-9;  8),  tenim bones raons per 
pensar  que  la  “dona  exemplar”  [“dona  virtuosa”,  RVR]  representa  la  saviesa.  Aquesta 
personificació de la saviesa com una dona es justifica no sols perquè la paraula hebrea per a 
“saviesa”, jókmah, és un substantiu femení, sinó perquè també permet que l'escriptor hebreu 
obtingui tota mena de lliçons concretes per a la nostra vida diària. La saviesa no és descrita 
com un ideal elevat i inabastable, sinó com una dona molt pràctica i accessible, que podria 
arribar a ser una companya en la nostra vida.

Aquesta darrera ensenyança pel que fa a la saviesa es dóna mitjançant d'un bonic poema 
acròstic: cada vers comença amb una lletra hebrea seguint l'ordre alfabètic, com passa al 
llibre de Lamentacions  i a molts dels salms.

Compara  el  text  sobre  la  saviesa  de  Proverbis  8  amb  el  nostre  text  sobre  la  “dona 
exemplar”. Quins trets de la “dona exemplar” ens recorden a la saviesa de Proverbis?

1. Ella és preciosa i digna de ser trobada (Proverbis 31:10; 8:35).
2. La seva vàlua és més gran que les que les perles (Proverbis 31:10; 8:10, 11, 18, 19).
3. Ella proveeix aliment (Proverbis 31:14; 8:19).
4. Ella és forta (Proverbis 31:17, 25; 8:14).
5. Ella és sàvia (Proverbis 31:26; 8:1).
6. Ella és elogiada (Proverbis 31:28; 8:34).

Malgrat que visquem a la denominada era de la informació, i encara que hem adquirit molt 
més coneixement que en les generacions prèvies, hi ha poca cosa que indiqui que la nostra 
generació sigui  un poc més sàvia  que les  anteriors  generacions.  Certament,  com va dir 
Martin Luther King, fill: “Hem guiat míssils i desviat als homes”

Llegeix 1 Corintis 1:21. Què et diu aquest versicle, i com pot aquesta idea ajudar-te a viure 
per fe?
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Dimecres 25 de març   //   Lliçó 13

ELLA TREBALLA

La dona exemplar de Proverbis 31 no és mandrosa; treballa molt i és molt activa. El poema 
insisteix  en aquesta  qualitat  (Proverbis  31:27),  que  caracteritza  als  savis  front  als  necis 
(Proverbis 6:6; 24:33, 34). El camp de les seves activitats és ampli i concret. Ser espiritual 
no  significa  que  tinguem d'estar  ociosos,  amb el  pretext  de  que  estem preocupats  amb 
problemes religiosos molt  importants,  i  per aquest  fet  no tenim temps per a ocupar-nos 
d'assumptes “trivials” (veure Lluc 16:10). La dona “treballa amb mans lleugeres” [“amb 
voluntat treballa amb les seves mans”, RVR; “de manera gustosa treballa amb les seves  
mans”, NVI] (Proverbis 31:13). És molt interessant que aquesta persona molt espiritual mai 
es descrita pregant o meditant: se la mostra com una dona eficient i productiva, molt similar 
a Marta, dels Evangelis (Lluc 10:38-40).

Llegeix Proverbis 31:12, 15 i 18. Per quina raó aquesta dona sempre està treballant?

La dona mai descansa. Treballa “tots els dies de la seva vida” (versicle 12), fins i tot durant 
la nit (versicles 15 i 18). La seva presència activa i vigilant és efectiva tot el temps. La raó 
de la seva constant atenció és la seva responsabilitat. Ella té que estar allà; d'altra forma, tot 
s'ensorrara.

Llegeix Proverbis 31:20 i 25. Quin és l'aspecte temporal dels seus projectes?

Aquí arribem a un punt important respecte a la nostra obra i esforç: serà provat pel temps. 
Sols el futur testificarà de la qualitat de les nostres accions. Treballar sàviament és treballar 
pensant en el futur, no tan sols buscant una recompensa immediata.

Malgrat que no tracti exactament del mateix, el principi que es troba en aquest text de 
l'Apocalipsi és molt  important:  “Feliços els qui des d'ara moren en el  Senyor.  Cert,  diu 
l'Esperit,  podran reposar  de  les  seves  fatigues,  ja  que  les  seves  obres  els  acompanyen” 
(Apocalipsi 14:13).

Si a la teva vida existeix una dona especial (sigui quina sigui), què pots fer per mostrar-li afecte i 
per tot el que ella fa per a tu? 
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Lliçó 13   //   Dijous 26 de març

ELLA ES PREOCUPA

Llegeix Proverbis 31:26 al 31. Quines altres característiques importants es veuen en aquesta 
dona? Per què són tant importants per a tots nosaltres, no importa qui siguem?

Com hem estat veient en aquest trimestre, el llibre de Proverbis posa gran èmfasi en les 
paraules,  en  el  que  diem.  La  dona  es  coneguda  per  la  seva  saviesa  i  bondat.  Hi  estan 
relacionades.  Desprès de  tot,  no podríem al·legar  que la  bondat  és  una altra  forma de 
saviesa, especialment quan entenem que la saviesa no és merament allò que coneixem sinó 
el que diem i fem?

Fixa't, a més, en els mots “lliçons bondadoses” [“la llei de clemència”, RVR]. És a dir, la 
clemència o la bondat no són tan sols un atribut passatger que s'escapa de la seva boca de tant 
en tant: és una llei, un principi de la seva mateixa existència. Com de poderosos seriem si les 
“lliçons bondadoses”, la “llei de clemència”, fossin guia de tot el que surt de la nostra boca!

Llegeix Proverbis 31:30. Quin punt important es revela aquí, que ben sovint s'oblida?

Massa sovint les dones són avaluades únicament en termes d'aparença exterior; aquesta és una 
característica superficial i poc profunda. La Bíblia senyala com de “vana” i com de buida 
és aquesta actitud, en darrera instància. La veritable bellesa d'aquesta dona es troba en el 
seu caràcter i en com aquest es manifesta en la seva vida i tasques. La bellesa sempre passarà; 
el caràcter pot perdurar per la eternitat. “Un gran nom entre els humans és com lletres traçades 
a la sorra; però un caràcter sense taca perdurarà per tota l'eternitat” (MGD 81).

En quins aspectes del teu caràcter necessites veure una millora? Pregar sobre això està bé, 
però quins passos concrets i positius has de donar per a veure un creixement?
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Divendres 27 de març   //   Lliçó 13

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: “Al complaure el seu apetit pel vi i estar sota el 
seu estímul excitant, la seva raó estava emboirada, i no podien discernir la diferència entre 
el sagrat i el comú. Contràriament a la instrucció expressa de Déu, [Nadab i Abihú] el van 
deshonrar [a Déu] oferint foc comú enlloc del sagrat. Déu els visità amb la seva ira; sortí foc 
de la seva presència i els destruí” (TI 3:325).

“Aprenguin els nens i els joves, per mitja de l'estudi de la Bíblia, com Déu ha honrat el 
treball de l'obrer. [...] Llegeixin [...] sobre la dona sàvia descrita a Proverbis, que ‘es procura 
llana i lli, i els treballa amb mans lleugeres’; que ‘reparteix el menjar a la família, i endega la 
feina dels criats’; que ‘té la mà oberta per al desvalgut, i estén el braç al necessitat’; que 
‘vigila el tràfec de la casa i no menja el pa de l'ociositat’ (Proverbis 31:13, 15, 16, 17, 20, 27)” 
(Ed 217).

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Per què l'abstinència total d'alcohol és l'única bona opció? Desprès de tot,  pot sorgir 

quelcom de bo del consum de qualsevol mena de beguda alcohòlica? Per un altre cantó, 
pensa en tot el mal que sovint causa l'alcoholisme.

2. Medita  en  la  idea  de  que  encara  que  tinguem molt  coneixement  no  necessàriament 
tindrem més saviesa. De quines maneres pot el coneixement sense saviesa ser encara més 
perillós  que  una  manca  de  coneixement  sense  saviesa?  Quins  són  alguns  exemples 
recents en els que podem veure el mal que causa el coneixement sense saviesa?

3. Repassa les característiques de la “dona exemplar, virtuosa”. Com poden els principis 
que estan revelats en aquesta situació específica aplicar-se als creients, qualsevol que 
sigui el seu sexe, situació marital o edat?

4. El llibre de Proverbis és ple de saviesa pràctica. Això tindria de dir-nos que la nostra 
religió, tenint com té una elevada teologia i dimensions espirituals, té també un costat 
pràctic. Com podem assegurar-nos de no desatendre els aspectes pràctics de la fe, mentre 
procurem complir amb l'aspecte teològic i espiritual?
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