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INTRODUCCIÓ

MI-YITTAN
L'hebreu bíblic, com la majoria de les llengües, està esquitxat d'expressions idiomàtiques, 
paraules o frases que no signifiquen el mateix del que semblen dir. Un exemple és mi-yittan, 
mot compost per dues paraules hebrees:  mi,  que és la  interrogació “qui?”;  i  yittan,  que 
significa “donaré”. D'aquesta manera, tenim: “qui donarà?”.

A la Bíblia hebrea, aquesta frase expressa l'idea d'un desig, un anhel, quelcom que es 
desitja amb ànsia. Per exemple, després que es van escapar d'Egipte, els fills d'Israel, davant 
els desafiaments del desert, van exclamar: “Tant de bo haguéssim mort a mans de Jehovà al 
país d'Egipte” (Èxode 16:3). L'expressió “tant de bo” prové de mi-yittan. Al primer vers del 
Salm 14:7 (“Qui portarà des de Sió l'alliberament d'Israel?”), a l'original hebreu trobem que 
David utilitza l'expressió mi-yittan. A Job 6:8, quan Job exclama: “Tant de bo que s'acomplís 
el que demano”, l'original hebreu utilitza altre cop mi-yittan

L'expressió apareix una altra vegada a Deuteronomi 5:29. Repassant les providències de 
Déu en la història, Moisès recorda als fills d'Israel l'encàrrec que ell parlaria a Déu en nom 
d'ells, per a que no morissin. Segons Moisès, Déu es va complaure en el seu encàrrec, i els 
va  dir:  “Tant  de  bo  que  mantinguessin  aquesta  disposició  d'ànim  per  reverenciar-me  i 
guardar tots els meus manaments tothora”.

L'expressió “tant de bo” és la traducció de mi-yittan.
Increïble! Aquí està Déu ‒el Déu creador, el qui va fer l'espai, el temps i la matèria, el 

qui va insuflar a Adam l'alè de vida‒ expressant una frase generalment associada amb les 
debilitats i les limitacions de la humanitat.

Què dir sobre la realitat del lliure albir. Què dir dels límits del que Déu pot fer enmig de 
la gran controvèrsia. Aquest mi-yittan revela que inclús Déu no tocarà el lliure albir (doncs, 
en el moment que ho fes, ja no seria “lliure”).

Però si hi ha un llibre de l'Antic Testament que reveli la realitat del desig de Déu que els 
humans l'obeeixin, i la tendència humana a no fer-lo, aquest és el llibre de Jeremies, el tema 
d'aquest trimestre. Davant el marc dels grans canvis geopolítics de l'Antic Orient Pròxim, el 
llibre de Jeremies relata el ministeri i el missatge del profeta que, amb passió i fidelitat, 
predicava el missatge de Déu a gent que, majoritàriament, no el volia escoltar.

Començant amb la crida del profeta, el llibre ens porta a través de dècades d'història bíblica 
mentre Déu utilitzava aquest jove (després ancià) per a proclamar les veritats bàsiques que han 
estat el fonament del missatge bíblic des del principi. I de totes les veritats espirituals que es 
presenten en el llibre, aquestes paraules capten l'essència de molt del que Déu espera del seu 
poble: “Això diu Jehovà: ‘Que el savi no s'enorgulleixi de la seva saviesa, ni el valent de la 
seva  valentia,  ni  el  ric  de  la  seva  riquesa.  Qui  hagi  d'enorgullir-se  que  ho  faci  d'això: 
d'entendre'm i de conèixer-me a mi, que sóc Jehovà, que faig misericòrdia,, dret i justícia 
sobre la terra; perquè em complac en aquestes coses’, diu Jehovà” (Jeremies 9:23, 24).

Llegir el llibre de Jeremies és realitzar una jornada, una jornada espiritual que va i ve des 
de  les  profunditats  més  baixes  de  la  depravació  humana  fins  l'alçada,  la  grandesa  i  la 
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majestat de Déu; el Déu que, des de aquesta alçada, clama a tots nosaltres, fins i tot en la 
nostra condició caiguda: Mi-yittan que un cor semblant estigués en vosaltres!

Imre Tokics és cap del departament d'Antic Testament al Col·legi Teològic Adventista,  
Pécel, Hongria. És professor d'Antic Testament i de Ciències Religioses, i doctor en Lleis.

CLAU D'ABREVIATURES
BJ Bíblia de Jerusalén
CBA Comentario bíblico adventista, 7 volums
CS El conflicto de los siglos [Edició en català: La gran controvèrsia. Safeliz, 2013]
DHH La Bíblia, versió Dios habla hoy
Ed La educación
FO Fe y obras
JT Joyas de los testimonios, 3 volums
MS Mensajes selectos, 3 volums
NB Notas biográficas de Elena G. de White
NVI La Biblia, versió Nueva Versión Internacional
PP Patriarcas y profetas
PR Profetas y Reyes
PVGM Palabras de vida del gran Maestro
R&H Review and Herald [Revista Adventist, en anglès]

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”.
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Lliçó 1: Per al 3 d'octubre de 2015

LA CRIDA PROFÈTICA 
DE JEREMIES

Dissabte 26 de setembre

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Isaïes 1:19; Jeremies 7:5-7; 
1 Reis 2:26; Jeremies 1:1-15; Isaïes 6:5; Jeremies 1:6-19; Mateu 28:20.

PER A MEMORITZAR:
“Abans que et formés en el ventre de la teva mare et vaig escollir, i abans 
que naixessis et vaig consagrar; t'he posat per profeta de les nacions” 
(Jeremies 1:5).

Coneixem  més  de  Jeremies  que  qualsevol  altre  profeta  de  l'Antic  Testament.  Els  fets 
biogràfics que apareixen en el seu llibre ens ajuden a comprendre millor la seva obra com a 
profeta. Jeremies va tenir tal efecte en la història que, fins i tot en temps de Jesús, els tallers 
literaris i les escoles per a deixebles es basaven en el ministeri profètic de Jeremies.

L'obra del profeta, jutjada per les normes humanes, només mostra un èxit lleu. Malgrat 
dècades de fervents advertències i precs, la gent no escoltava els missatges donats per ell de 
part de Déu.

No obstant, Jeremies no va poder ser comprat ni venut; es va mantenir com “una ciutadella 
inexpugnable, com una columna de ferro, com una muralla de bronze” (Jeremies 1:18), no 
amb les seves pròpies forces, sinó amb les de Déu. 

Jeremies  no  va  ser  molt  feliç.  La  seva  crida  el  va  portar  patiment,  dolor,  rebuig, 
empresonament. Moltes de les seves dificultats van venir d'aquells a qui procurava ajudar, 
tractant  d'encaminar-los  en  la  correcta  direcció.  Jeremies  va  prefigurar  el  que  Jesús 
afrontaria centenars d'anys després en el mateix país.
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Lliçó 1   //   Diumenge 27 de setembre

ELS PROFETES

Els profetes, d'acord amb la seva crida, van ser uns decidits protectors de la Llei de Déu. Es 
van mantenir en el Pacte i en els Deu Manaments (Jeremies 11:2-6). Miquees 3:8 ens dóna 
un resum de l'obra dels profetes, que era “denunciar a Jacob la seva prevaricació i a Israel el 
seu pecat”. I el concepte de pecat, per descomptat, no té significat separat de la Llei (veure 
Romans 7:7).

Quin era el missatge dels profetes al poble? De quina manera aquest missatge és el mateix 
per a nosaltres, avui? Isaïes 1:19, Jeremies 7:5-7; Ezequiel 18:23. (Veure també Mateu 3:7-11).

El judici de Déu podia evitar-se, però cauria sobre ells si no s'entornaven dels seus mals 
camins. Però el canvi no és fàcil, especialment quan la gent s'habitua a fer el mal. Qui no ha 
vist com la gent s'acostuma al mal que en altre temps l'aclaparava? El missatge dels profetes 
havia de mostrar a la gent com de dolents eren els camins de la maldat, i quines serien les 
conseqüències de no apartar-se d'ells.  I,  per descomptat,  que aquest  missatge no era dels 
profetes, sinó de Déu.

Els profetes no anomenen de quina manera els hi era revelada la Paraula de Déu o com la 
escoltaven. A vegades, Déu els parlava directament, tal vegada, amb “un so suau i delicat” 
(1 Reis 19:12); o l'Esperit Sant els donava somnis i visions. Però, sense importar com els 
arribessin els missatges, els profetes tenien una missió, no només de transmetre la voluntat 
de Déu al poble en general, sinó també, quan era necessari, parlar davant reis, emperadors i 
generals.

Aquesta tasca involucrava una gran responsabilitat: si deien la veritat, aquestes persones 
poderoses podien matar-los; però, si  no representaven la veritat,  el  judici de Déu també 
podia  caure sobre ells.  Ser un profeta és  una vocació difícil  i,  pel  que ens  mostren les 
Escriptures, els qui rebien aquesta crida van prendre molt seriosament la seva tasca.

Podem estar contents del que van fer, perquè els seus missatges ens han arribat amb la 
Bíblia. En aquest aspecte, les seves paraules encara parlen avui. La pregunta actual és la 
mateixa que en temps de Jeremies: Escoltarem?

Què ens estan dient els profetes, fins i tot després de tot aquest temps? En essència, quin és el 
missatge bàsic per al poble de Déu?
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Dilluns 28 de setembre   //   Lliçó 1

ANTECEDENTS FAMILIARS DE JEREMIES

Llegeix 1 Reis 1 i 2:26. Quin és el marc de fons que va motivar l'exili d'Abiatar al seu poble 
d'Anatot?  

Després que va enfortir el seu tron, Salomó, en un conflicte amb Adonies sobre la successió, 
va apartar al sacerdot Abiatar  del seu ofici i l'exilià al seu poble natal, Anatot, que es creu 
que estava a uns cinc quilometres al nord-est de Jerusalem. Hilquiahu, el pare de Jeremies, 
era membre d'una família sacerdotal que vivia a Anatot. Alguns han especulat que la família 
de Jeremies pot haver estat descendent d'Abiatar. De totes maneres, sabem per Jeremies 1:1 
que el  jove provenia  d'una destacada família.  Podem veure,  a  través  de  tota  la  història 
profètica, que Déu va cridar a tot tipus de persones ‒pastors, rabins, pescadors, sacerdots‒ a 
l'ofici profètic.

“Membre del sacerdoci levític, Jeremies havia estat educat des de la seva infància pel 
servei sant. Durant aquells feliços anys de preparació, distava molt de comprendre que havia 
estat ordenat des del seu naixement per a ser “profeta de les nacions”; i quan li va arribar la 
crida divina, es va quedar aclaparat pel sentiment de la seva indignitat i va exclamar: ‘Ai, 
Jehovà, Déu meu; si jo no sé parlar! No sóc més que un noi’ (Jeremies 1:5, 6)” (PR 299).

Els sacerdots tenien de ser els líders morals i espirituals de la nació; se'ls havien donat 
funcions importants que impactaven la major part de les àrees de la vida espiritual del poble. 
Alguns van ser fidels a aquesta tasca; altres van abusar d'ella i la van violar de maneres que 
no podem ni imaginar. Com aviat llegirem al llibre de Jeremies, el profeta va tenir paraules 
molt dures en contra d'aquests sacerdots infidels, que havien demostrat ser indignes de les 
responsabilitats i la crida que se'ls havia confiat.

Quines són les teves responsabilitats espirituals, ja sigui a casa o a l'església, o a tots dos llocs, 
o a qualsevol altre indret? Si un profeta vingués a parlar-te ara sobre aquestes responsabilitats, 
què podria dir?
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Lliçó 1   //   Dimarts 29 de setembre

LA CRIDA PROFÈTICA A JEREMIES

Llegeix Jeremies 1:1 al 5. Què ens ensenya sobre la crida a Jeremies?  

Així com altres profetes de l'Antic Testament (i  com Pau en el Nou;  veure Gàlates 1:1; 
Romans 1:1). Jeremies no va tenir dubtes respecte a qui el cridava. En aquests versicles, i en 
realitat en tot el llibre de Jeremies, queda clar que parlava “la Paraula de Jehovà”, que havia 
vingut a ell. Sense cap dubte, aquesta fervent convicció és el que va capacitar-lo per a seguir 
endavant, malgrat la dura oposició, i els treballs, patiments i proves.

Jeremies rebé la revelació de Jehovà durant l'any tretzè del regnat de Josies, datat als 
voltants dels anys 627/626 a.C. No sabem la data exacta del naixement del profeta, o la seva 
edat al principi del seu ministeri; però, com veurem, encara es considerava com un nen, algú 
massa jove per a la tasca que li era encarregada.

Llegeix  Jeremies 1:4  i  5.  Quina seguretat  i  consol  va  haver  d'haver  rebut  ell  d'aquestes 
paraules ? 

La crida profètica a Jeremies va succeir  abans del  seu naixement.  Déu el va separar per 
aquesta funció profètica des del moment de la seva concepció. Les paraules traduïdes com “et 
vaig consagrar” (versicle 5) provenen d'un verb que significa “ser sant” o “santificar”, entre 
altres coses. Decididament, té una connotació sagrada i religiosa, lligada també amb el mateix 
servei  del  Santuari.  De  fet,  la  paraula  per  a  “santuari”  ve  de  la  mateixa  arrel.  La  idea 
continguda en ella és quelcom o algú “posat a part per a un propòsit sant”. Això és el que Déu 
tenia planificat per a Jeremies, fins i tot abans del seu naixement. Aquests textos no ensenyen 
la preexistència o predestinació, sinó el preconeixement de Déu.

Déu sap el final des del principi. Quin consol podem obtenir enmig de les proves que afrontem 
inevitablement?
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Dimecres 30 de setembre   //   Lliçó 1

PROFETES REACIS

Malgrat  la  seguretat  que  Déu va  donar  a  Jeremies  que  havia  estat  divinament  triat  per 
aquesta tasca, el jove estava espantat i creia no estar a l'alçada. Tal vegada coneixent l'estat 
espiritual d'aquell temps, que no era bo, i sabent el que era necessari fer, Jeremies no volia 
aquest treball. 

Compara Jeremies 1:6 amb Isaïes 6:5 i Èxode 4:10 al 15. Quins punts en comú tenen tots 
aquests incidents?

Cap d'aquests homes, per diverses raons, no es creien estar a l'alçada de la tasca. Potser 
aquest era el prerequisit crític per a la feina del profeta: un sentit de la pròpia indignitat i 
incapacitat per a una tasca tan vital i important:  Un portaveu del Creador? No és estrany 
que tots ells van tractar de no acceptar-lo, almenys al principi.

Fixa't també en la primera resposta de Jeremies després d'haver estat cridat. El primer 
que va fer va ser expressar la seva incapacitat de parlar bé, el mateix que Moisès. També 
Isaïes en la seva resposta, va anomenar la seva boca, els seus llavis. En tots els casos, ells 
sabien que, fora de qualsevol altra cosa que involucrara la crida, aquesta requeria parlar i 
comunicar-se.  Rebrien  missatges  de  Déu  i  serien  responsables  de  proclamar  aquests 
missatges a altres. Avui podrien preparar un lloc web o enviar missatges de text, però ells 
sabien que la comunicació sovint seria cara a cara. Imagina't estar davant líders hostils o 
gent desendreçada, i donar-los paraules de severa reprensió i advertiment. És comprensible 
que aquests futurs profetes fossin reticents.

Llegeix Jeremies 1:7 al 10. Quina va ser la resposta de Déu a Jeremies? Per què aquesta 
resposta ens dóna una certa esperança i representa una promesa en qualsevol situació en la 
que siguem cridats per Déu per a fer quelcom per a ell?
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Lliçó 1   //   Dijous 1 d'octubre

LA BRANCA D'AMETLLER

El profeta és un testimoni de Déu; la seva tasca és parlar, no d'un mateix sinó només de Déu. 
Jeremies no va ser cridat a trobar solucions als problemes de la nació, o a arribar a ser una 
gran personalitat o un líder carismàtic a qui el poble el seguiria. Jeremies tenia la missió 
singular de transmetre les paraules de Déu al poble i als seus dirigents. L'èmfasi aquí no el 
trobem en allò humà o en el potencial humà; només hi és en la sobirania i el poder de Déu. 
El profeta havia d'assenyalar a la gent a Déu, en qui només hi havia la solució a tots els seus 
problemes. Per descomptat, en l'actualitat això no és diferent per a nosaltres.

Sobre què era la primera visió de Jeremies? (Veure Jeremies 1:11-19).

La majoria de Bíblies tradueixen l'expressió hebrea del versicle 11 com “branca d'ametller”. 
Però aquestes traduccions no transmeten el joc de paraules que són al text original hebreu. 
La paraula traduïda com “ametller” té la mateixa arrel que “estar alerta”, que apareix al 
versicle 12 (“jo vetllo”), ja que Déu diu que “estarà vetllant, vigilant i en alerta” a fi que la 
seva paraula es compleixi.

Es podria dir que el missatge central de tot el llibre de Jeremies es troba als versicles 11 i 12. 
Jehovà és un Déu de gràcia i perdó. Si el seu poble s'aparta del seu pecat, ell és fidel per a 
perdonar-lo i restaurar-lo; si no ho fa, ell és igualment fidel en complir les seves paraules de 
judici i de càstig.

Com també podem veure, aquí les paraules de Déu no van ser només pel poble. Déu estava 
parlant directament al mateix Jeremies, advertint-lo que estigués preparat per a l'oposició 
que s'enfrontaria. Sense importar el que pogués succeir, Jeremies podia tenir la seguretat de 
Déu quan li va dir: “Jo sóc amb tu”. Com veurem, la necessitaria.

Perquè, no la necessitem cada un de nosaltres?

Llegeix Mateu 28:20. Quina seguretat trobem per a nosaltres en aquestes paraules, vivint en 
els temps que vivim?
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Divendres 2 d'octubre   //   Lliçó 1

PER A ESTUDIAR I MEDITAR:  Martí Luter va escriure a la introducció al seu 
comentari sobre el llibre de Jeremies: “Jeremies va ser un profeta trist,  que va viure un 
període deplorable i difícil; i encara més, el seu servei profètic va ser summament difícil ja 
que estava lluitant i batallant amb un poble tossut i “de males puces”. Aparentment no va 
tenir molt èxit, perquè va experimentar com els seus enemics arribaven a ser més nombrosos 
i malvats. Van tractar de matar al profeta varies vegades. Van ser durs amb ell, el van assotar 
més d'un cop. No obstant,  ell  viuria per veure amb els seus ulls com el seu país va ser 
devastat i el seu poble portat a l'exili”.

“Durant quaranta anys Jeremies es destacaria davant la nació com a testimoni per la 
veritat  i  la justícia.  En un temps d'apostasia com mai s'havia vist,  la  seva vida i  el seu 
caràcter anaven a representar el culte a l'únic Déu veritable. Durant els terribles setges que 
anava a patir Jerusalem, seria el portaveu de Jehovà. Havia de predir la caiguda de la casa de 
David, i la destrucció del bonic temple construït per Salomó. I quan va ser empresonat per 
les  seves  intrèpides  declaracions,  seguiria  parlant  clarament  contra  el  pecat  dels 
encimbellats.  Menyspreat,  odiat,  rebutjat  pels  homes,  anava  a  presenciar  finalment  el 
compliment literal de les seves pròpies profecies de ruïna imminent, i compartir el dolor i la 
desgràcia que seguirien a la destrucció de la ciutat condemnada” (PR 299, 300).

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Una de les coses més tristes, i potser quelcom que ens faci pensar avui com adventistes, 

és el fet que Déu havia advertit a Jeremies que afrontaria una gran oposició del seu propi  
poble.  Llegeix Jeremies 1:17 al  19 una altra vegada.  Qui eren els que es barallarien 
contra  ell?  Quines  terribles  lliçons  hauríem d'aprendre?  És  a  dir,  quina  és  la  nostra 
actitud davant la paraula profètica, en especial quan escoltem coses que no ens agraden? 
De quina manera la cita d'Ellen G. White, copiada més amunt, ens ajuda a expressar la 
terrible  veritat  que  els  mateixos  que  haurien  d'haver  estat  revelant  al  veritable  Déu 
davant el món eren els que, al atacar i  ridiculitzar al seu portaveu, barallaven contra 
Déu? (Veure també Eclesiastès 1:9).
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Lliçó 2: Per al 10 d'octubre de 2015

LA CRISI (INTERNA I EXTERNA)
Dissabte 3 d'octubre

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Jutges 2:1-5; 1 Reis 12:26-31; 
2 Cròniques 33:9, 10; Jeremies 2:1-28; 5:2, 3.

PER A MEMORITZAR:
“‘Israel era una cosa santa per a Jehovà, primícies de la seva collita: 
si algú volia menjar-ne, es feia culpable i la desgràcia li queia al damunt’ 
‒ha dit Jehovà” (Jeremies, 2:3).

Si hi ha una paraula que descriu la condició humana des de la Caiguda, és “crisi”; treure'ns 
d'ella va costar la mort de Jesús a la creu. La crisi ha de ser molt dolenta; després de tot, 
considera les mesures extremes requerides per a solucionar-la.

Per a tota la Bíblia apareixen incidents que succeeixen davant el teló de fons d'una o altra 
crisi. La situació en temps de Jeremies i el seu ministeri no van ser diferents.

El  poble  de  Déu  afrontava  molts  desafiaments,  tant  des  de  dins  com  des  de  fora. 
Lamentablement, malgrat la terrible amenaça militar de poders estrangers, en molts aspectes 
la  crisi  va  venir  des  de  dins.  “Dins”  significa  no  tan  sols  un  lideratge  i  un  sacerdoci 
corruptes, la qual cosa ja és bastant negativa; “dins” també es refereix al poble, els cors de 
qui s'havien endurit tant i estaven tan espatllats pel pecat i l'apostasia que refusaven prestar 
atenció als advertiments que Déu els enviava anunciant-los que podrien evitar el desastre.

El pecat ja és suficientment dolent, però quan hom refusa apartar-se d'ell, això és crisi!

― 16 ―



Lliçó 2   //   Diumenge 4 d'octubre

UNA HISTÒRIA BREU

Quan els israelites finalment van entrar a la Terra Promesa, després d'anys de peregrinació 
pel  desert,  no  va  passar  molt  temps  perquè  comencessin  les  dificultats.  Només  va  ser 
necessari que sorgís una nova generació, que “no coneixia a Jehovà” (Jutges 2:10), i va 
començar una crisi espiritual que, en mols aspectes, va infectar a la nació al llarg de la seva 
història. En realitat, és un problema que ha infectat també a l'església cristiana.

Llegeix Jutges 2:1 al 15. Què va causar la crisi, i de quina manera es va manifestar?

El versicle 11 diu: “Els fills d'Israel van cometre actes dolents als ulls de Jehovà”. Cada 
generació, una rere l'altra, va avançar un pas més lluny de Déu fins que la nació estava fent 
exactament el que Déu li havia dit que no fes. Per causa del seu pecat, va afrontar una crisi 
rere l'altra, però Déu tot i així no la va abandonar. Li va enviar jutges (Jutges 2:16), que la 
van alliberar d'immediat de les seves desgràcies.

Desprès de l'era dels jutges, la nació va entrar en un període de relativa pau i prosperitat 
sota el que s'ha anomenat “el regne unit”, el govern de Saül, David i Salomó, que va durar 
uns cent anys. Sota David, i després sota Salomó, la nació va créixer fins arribar a ser una 
potència regional.

Però  els  “bons  temps”  no  van  durar  molt.  Després  de  la  mort  de  Salomó 
(aproximadament l'any 931 a.C.), la nació es va dividir en dos regnes: Israel al nord i Judà al 
sud. Molta de la culpa d'aquesta divisió la podem adjudicar a les equivocacions del govern 
de Salomó, qui, malgrat tota la seva saviesa, va cometre molts errors. “Les tribus havien 
sofert durant molt de temps greus prejudicis sota les mesures opressives del seu anterior 
governant.  El malbaratament comés per Salomó durant la seva apostasia l'havia induït a 
imposar al poble oneroses contribucions i a exigir-li molts serveis” (PR 65). Mai més les 
coses van ser iguals per a la nació elegida per Déu. Van fer tot el que Déu els havia advertit 
que no havien de fer, i per això van recollir les tristes conseqüències.

Pensa en el  problema de la  següent  generació,  que no tenia  els  valors  i  les creences de 
l'anterior.  De  quina  manera  nosaltres,  com  a  església,  patim  aquest  problema?  De  quina 
manera podem aprendre a transmetre els nostres valors als qui ens segueixen?
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Dilluns 5 d'octubre   //   Lliçó 2

ELS DOS REGNES

Després de la divisió de la nació, les coses van anar de mal en pitjor. Al Regne del Nord, el 
rei Jeroboam va fer algunes terribles eleccions que van tenir un impacte negatiu de llarga 
durada.

Llegeix 1 Reis 12:26 al 31. Què ens diu això respecte la manera en que les circumstàncies 
immediates poden enfosquir el nostre judici?

L'entrada de l'adoració idolatre per influència del rei va ajudar a posar la nació en un sender 
desastrós. “L'apostasia introduïda durant el regnat de Jeroboam es va anar fent cada vegada 
més pronunciada, fins que finalment va resultar en la destrucció completa del regne d'Israel” 
(PR 78). A l'any 722 a.C. Salmanassar, rei d'Assíria, va posar fi al regne i va deportar als 
seus habitants a diferents parts del seu imperi (veure 2 Reis  17:1-7). No va haver-hi retorn 
d'aquest exili. Per un temps, Israel va desaparèixer de la història.

Al Regne del Sud, les coses no van anar tan malament, almenys per un temps. Però 
tampoc van ser millors i, com al Regne del Nord, Déu va procurar evitar la calamitat que 
afrontava aquest regne, solament que ara l'amenaça provenia dels babilonis.

Tristament Judà, amb rares excepcions, va tenir una sèrie de reis que van conduir a la 
nació a una apostasia més greu.

Què diuen els següents versicles sobre el regne d'alguns dels reis de Judà? 2 Cròniques 
33:9, 10, 21-23; 2 Reis 24:8, 9, 18, 19.

Malgrat aquests terribles dirigents, molts dels llibres de la Bíblia ‒incloent el de Jeremies‒ 
són les paraules dels profetes que Déu va enviar al seu poble, en un intent per fer-los tornar 
del pecat i l'apostasia que estava destruint el cor de la nació. Déu no abandonaria al seu 
poble sense donar-li temps i oportunitats suficients per tornar-se dels seus mals camins i 
evitar el desastre que comportaria, inevitablement, el seu pecat.

És molt difícil sortir-se de la cultura i l'ambient propis, i mirar-se objectivament. En realitat, és 
impossible. Per què, aleshores, hem de comparar constantment la nostra vida amb les normes 
de la Bíblia? Quina altra norma tenim?
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Lliçó 2   //   Dimarts 6 d'octubre

DOS PECATS

Enmig d'aquest quadre, el jove Jeremies va començar el seu ministeri profètic. “La paraula 
de Jehovà” li va arribar, i la va proclamar amb l'esperança que la gent, atenent a aquestes 
paraules , pogués evitar la ruïna que, d'altra manera, sobrevindria sense cap dubte.

Llegeix Jeremies 2:1 al 28, i respon les següents preguntes:

Quines promeses havia fet Déu a la nació si li era fidel? (versicles 2, 3).

Què feien alguns sacerdots, pastors i profetes que era pecaminós? (versicle 8).

Amb  quines  terribles  maneres  s'estava  enganyant  la  gent  respecte  a  la  seva  veritable 
condició espiritual? (versicles 23, 24).

Tot i que la nació havia experimentat alguna reforma espiritual sota el lideratge d'Ezequies i 
de Josies, la gent va tornar als seus antics camins i va caure en una apostasia pitjor . Com va 
fer durant tot el seu ministeri, Jeremies va parlar del que estava passant de manera molt clara.

Especialment interessants són les paraules de Jeremies 2:13. La gent havia comès dos 
pecats: primer, havia abandonat a Déu, la font d'aigua viva; i segon, com a conseqüència, 
havia excavat per a ella cisternes esquerdades que, per descomptat, no podien retenir l'aigua. 
És a dir, en abandonar a Déu, havien perdut tot. Aquestes paraules arriben a tenir encara més 
significat a la llum del que diu Jesús a Joan 4:10. 

A Jeremies 2:5, Déu va dir que el seu poble havia anat darrere la “vanitat” i, com a resultat, es 
va convertir en “fatuïtat”. La paraula hebrea per als dos mots deriva de la mateixa arrel (hbl) 
que s'utilitza a l'Eclesiastès, i que es tradueix com a “vanitat”. També significa “vapor” o “alè”. 
De quina manera buscar coses sense valor ens fa ser “fatus”, “vanitosos”? Què significa això? 
Aquest concepte, com ens ajuda a comprendre a qui, de vegades, té la percepció que la seva 
vida no tingui sentit o valor? Quina és la resposta per a aquestes persones?
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Dimecres 7 d'octubre   //   Lliçó 2

L'AMENAÇA DE BABILÒNIA

Fins  a  un  cert  punt,  el  transfons  dels  esdeveniments  polítics  que  van  donar  forma  al 
ministeri de Jeremies s'ha perdut. És a dir, molts dels detalls avui no els tenim a la nostra 
disposició. Però la Bíblia  ‒amb l'ajut de les troballes arqueològiques‒ presenta elements 
més que suficients per a tenir un marc general del que va succeir. Encara que des d'una 
perspectiva humana probablement semblaria que ningú estava en el control mentre aquelles 
nacions batallaven per tenir terres, poder i hegemonia, la Bíblia ens ensenya una altra cosa. 

Llegeix Jeremies 27:6. De quina manera hem d'entendre això?  

Als primers anys del ministeri de Jeremies, el petit regne de Judà s'havia trobat enmig de les 
batalles militars entre Babilònia, Egipte i el poder decadent d'Assíria. Amb el declivi de l'Imperi 
Assiri a les acaballes del segle  VII a.C., Egipte va intentar reconquerir poder i domini a la 
regió. Però a la batalla de Carquemix, l'any 605 a.C., Egipte va ser esclafat i Babilònia va 
ser el nou poder mundial.   

Aquest nou poder va fer de Judà el seu vassall. Joiaquim, rei de Judà, només va poder 
estabilitzar el país al jurar lleialtat al rei de Babilònia. Però molts del país el que volien era 
lluitar i alliberar-se dels babilonis, malgrat que això no era el que Déu volia que fessin. Al 
contrari,  Déu estava utilitzant Babilònia específicament com un mitjà per a castigar a la 
nació per la seva apostasia.

Llegeix Jeremies 25:8 al 12. Quin va ser el missatge de Jeremies al poble de Judà? 

Una vegada rere altra Jeremies va advertir al poble el que li passaria per raó del seu pecat; i 
cada  vegada,  molts  dels  líders  polítics  i  religiosos  van  refusar  prestar  atenció  als 
advertiments, creient en canvi el que ells desitjaven creure, que era que Déu els alliberaria. 
Després de tot, no eren ells el poble especial cridat per Déu?

Quan va ser la darrera vegada que vas creure el que desitjaves creure, sense importar com de 
òbviament equivocada era aquesta creença ? Quines lliçons has après que t'ajudaran a que no 
et torni a passar el mateix? 
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Lliçó 2   //   Dijous 8 d'octubre

JURAMENT EN FALS

A Jeremies 5:1, Déu diu a la gent que busqui pels carrers per si es pot trobar “un home, si 
n'hi ha un de sol, que actuï amb justícia i que cerqui la veritat, i jo perdonaré la ciutat [de 
Jerusalem]”. Això ens recorda dues històries. Una és la d'un antic filòsof grec del segle IV a.C., 
anomenat Diògenes de Sinope que, d'acord amb la llegenda, acostumava caminar pel mercat 
a plena llum del dia amb una llanterna encesa, dient que buscava un home honest. L'altra 
història, que sabem que és veritable, és la d'Abraham, quan Déu li va dir que si podia trobar 
cinquanta justos (que ben prompte van baixar a deu) no destruiria Sodoma.

En  aquestes  paraules  de  Déu  dites  per  mitjà  Jeremies,  el  Senyor  volia  revelar  com 
d'extenses eren l'apostasia i el pecat entre el seu poble. No hi havia ningú que actués amb 
justícia i cerqués la veritat? Si algú hi havia, serien ben pocs.

Llegeix Jeremies 5:2 i 3. Què es diu aquí que ens mostre de com de malament estaven les 
coses? (Veure Levític 19:12).

Aquests versicles plantegen un aspecte que apareix a tot el llibre. No importa com de baix 
haguera  caigut  la  nació,  molta  gent  encara  creia  que  estaven  seguint  fidelment  a  Déu! 
Pronunciaven el seu nom, però ho feien “en fals” en comptes de fer-ho “amb veritat, amb 
dret i amb justícia” (Jeremies 4:2), tal com Déu els hi havia ordenat. Ells no van escoltar 
l'advertiment  que  venia  de  Déu,  sinó  que  van  seguir  amb  les  seves  vides  i  pràctiques 
religioses com si tot estigués bé entre ells i Déu quan, en realitat, quasi res estava bé.

La profunditat del seu engany pot trobar-se a Jeremies 7:4, quan la gent obtenia un fals 
consol en les paraules  ¡hekhal ywhw, hekhal jwhw, hekhal jwhw hemma! (“El santuari de 
Jehovà, el santuari de Jehovà! Aquest és el santuari de Jehovà!”), com si tenir el santuari fos 
tot el que necessitaven per assegurar-se que tot anava bé amb ells. Una cosa és saber que 
estàs en crisi; però estar en crisi i no saber-ho és una situació encara pitjor.

Com totes les meravelloses veritats que se'ns ha donat com a adventistes del setè dia, de 
quina manera podem assegurar-nos de no caure en un engany similar creient que la nostra 
crida singular, per ella mateixa, és suficient per a salvar-nos?
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Divendres 9 d'octubre   //   Lliçó 2

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: “No actuareu de la mateixa manera que actuem 
avui  aquí,  cadascú  segons  el  que  li  sembla  millor”  (Deuteronomi  12:8).  “Sempre  que 
obeeixis la veu de Jehovà, el teu Déu, guardant tots els seus manaments que avui et dono i 
complint amb el que és just als ulls de Jehovà, el teu Déu” (Deuteronomi 13:18). “En aquell 
temps no hi havia rei a Israel, i cadascú feia el que creia que era correcte” (Jutges 17:6).

En aquests versicles es presenta un contrast molt important, en especial en aquests dies i 
època, quan moltes persones es rebel·len davant la idea que una autoritat externa els digui el 
que han de fer, o el què és bo i el què és dolent. No obstant, podem veure una distinció molt 
clara entre aquestes dues cosmovisions. En una, la gent fa el que li sembla que està “bé”; en 
l'altra, la gent fa el que està bé “als ulls de Jehovà, el teu Déu”. El problema amb la primera 
posició és que, com ha succeït tantes vegades a la història, el que està “bé” als propis ulls 
està  malament  als  ulls  de  Déu.  Per  això  hem  de  sotmetre  tot,  fins  i  tot  les  nostres 
consciències, a la Paraula de Déu.

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Quins són alguns exemples de “bones persones” que van fer coses molt dolentes, encara 

que en aquells  moments pensaven que feien el  correcte?  Moltes  cultures  avui  miren 
enrere amb horror  el  que una vegada van ser pràctiques  comunes i  normals.  Quines 
lliçons,  avui,  podem  obtenir  d'això  per  a  nosaltres,  respecte  el  per  què  no  només 
necessitem sotmetre'ns a les ensenyances de la Bíblia, sinó també necessitem ser curosos 
en la manera que les interpretem? Això és molt important quan ens donem compte que, 
en alguns casos,  algunes de les coses “dolentes” van ser fetes pels qui es creien que 
podien justificar les seves accions amb la Bíblia. Que ens diu això respecte de com de 
bàsics i fonamentals necessiten ser els Deu Manaments en totes les nostres creences?

2. En estudiar Jeremies aquest trimestre recordem que, malgrat les repetides advertències, 
el poble creia que estava bé amb Déu. Quina va poder ser la causa que estigueren tan 
enganyats  respecte  la  seva  veritable  condició?  Quin  missatge  trobem  aquí  per  a 
nosaltres?
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Lliçó 3: Per al 17 d'octubre de 2015

ELS DARRERS CINC REIS 
DE JUDÀ

Dissabte 10 d'octubre

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: 2 Cròniques 34; 
Jeremies 22:1.9; 29:1-14; 2 Cròniques 36:11-14; Jeremies 23:2-8.

PER A MEMORITZAR:
“Ell defensava el dret del pobre i del miseriós, i tot anava bé. No és això 
tenir coneixement de mi? ‒Diu Jehovà” (Jeremies 22:16).

L'escriptor rus Fiódor Dostoievski va passar quatre anys en una presó a Sibèria, a mitjans 
segle XIX, per les seves activitats polítiques subversives. Més tard, escrivint sobre les seves 
experiències, va dir que alguns dels seus companys de presó no tenien remordiments de la 
seva conducta. “En el transcurs dels anys, mai vaig veure un senyal de penediment entre 
aquestes  persones;  ni  un  rastre  de  reflexió  sobre  els  seus  crims,  i  la  majoria  d'ells 
considerava  interiorment  que  estava  absolutament  en  el  correcte”  (JOSEPH FRANK, 
Dostoevsky, the Years of Ordeal, 1850-1859, pàg. 95). 

Dostoievski podria haver estat parlant dels cinc reis que van governar Judà durant el 
ministeri de Jeremies,  amb excepció de Josies.  Un rere l'altre,  aquests homes no es van 
empenedir de les seves accions, tot i que cada vegada era més clar que aquestes produïen les 
calamitats que Déu els anunciava.

Déu mai va voler donar un rei a Israel; aquesta setmana comprendrem millor el perquè. 
Entendrem, també, les pressions que el dissortat Jeremies va afrontar durant la majoria del 
seu poc apreciat ministeri. 
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Lliçó 3   //   Diumenge 12 d'octubre

SOTA EL GOVERN DE JOSIES

Josies va ser el setzè rei al Regne del Sud, va reinar entre els anys 640 i 609 a.C. Va arribar 
a ser rei a l'edat de vuit anys, després de més de mig segle de decadència moral i espiritual 
sota els mandats del seu pare (Amon) i el seu avi (Manassès), dos dels reis més malvats de 
Judà. El regnat de Josies va durar 31 anys. Però, a diferència dels seus antecessors, Josies 
“es va comportar rectament davant els ulls de Jehovà” (2 Reis 22:2), malgrat que l'ambient 
li era contrari.

“Fill d'un rei impiu, assetjat per temptacions a seguir les petjades del seu pare i rodejat de 
pocs consellers que l'encoratgessin en el bon camí, Josies va ser, malgrat tot això, fidel al 
Déu d'Israel. Advertit pels errors de les generacions anteriors, va decidir fer allò recte en 
comptes de rebaixar-se al nivell del pecat i degradació a on havien caigut el seu pare i el seu 
avi.  ‘Sense  desviar-se'n  ni  a  dreta  ni  a  esquerra’,  com  qui  havia  d'ocupar  un  lloc  de 
confiança,  va  resoldre  obeir  les  instruccions  que  havien  estat  donades  per  a  dirigir  als 
governants  d'Israel;  i  la  seva  obediència  va  fer  possible  que  Déu  l'utilitzés  com a  vas 
d'honor” (PR 283).

Llegeix 2 Cròniques 34. Quins van ser els components de la reforma de Josies, i per què 
són centrals per a qualsevol intent de reforma espiritual, sigui corporatiu o personal? 

La reforma de Josies consistia en dos components principals. Primer eliminar, tant com fos 
possible,  qualsevol  cosa  que  tingués  un rastre  d'idolatria.  És  a  dir,  el  rei  va  actuar  per 
eradicar les males pràctiques que havia adoptat la nació.

Però  això  només  va  ser  un  primer  pas.  Una  absència  de  maldat  o  de  pràctiques 
equivocades no significa que automàticament sorgirà el bé. Més tard, després d'escoltar les 
paraules del llibre de la Llei, el rei “es va comprometre davant Jehovà a seguir-lo i a guardar 
els seus manaments, els seus testimonis i els seus estatuts amb tot el cor i amb tota l'ànima, i 
a mantenir les paraules d'aquest pacte escrites en aquell llibre” (2 Cròniques 34:31).

Llegeix  2  Cròniques  34:32  i  33.  Què  ens  diuen  aquests  versicles  sobre  el  poder  del  bon 
exemple, especialment entre la gent que està en posicions de poder i influència? Pensa: Quina 
influència exerceixen les teves paraules sobre els altres?
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Dilluns 12 d'octubre   //   Lliçó 3

JOAHAZ I JOIAQUIM: UN ALTRE DESCENS

Joahaz (també conegut com Xal·lum) tenia 23 anys quan va succeir al seu pare en el tron. El 
seu regnat va durar només tres  mesos.  El faraó el va reemplaçar pel seu germà,  ja que 
Joahaz no era favorable a la política egípcia. Joahaz va ser portat a Egipte, on va morir. 
(Veure 2 Cròniques 36:4; 2 Reis 23:32-34).

El rei que va succeir a Joahaz va ser Joiaquim, que va regnar des de 609 fins 598 a.C. 
Era fill  de Josies.  Quan Nabucodonosor va prendre Jerusalem, Joiaquim va ser portat a 
Babilònia juntament amb els utensilis del Temple. Jeremies va advertir al poble, una vegada 
més, que el nou rei portava a la nació per un camí equivocat.

Llegeix Jeremies 22:1 al 19. Quins van ser alguns dels problemes amb Joiaquim que van 
produir un reprensió molt severa per part de Déu?

Déu, parlant per mitjà de Jeremies, va tenir paraules molt punyents per aquest governant 
corrupte i cobdiciós. Joiaquim va ser un rei avar i opressor, que va imposar forts tributs a 
Judà (veure 2  Reis  23:35)  per  a  pagar  als  egipcis.  Més encara,  va  utilitzar  treballadors 
forçats  per  a  construir  el  seu  propi  palau,  molt  elaborat,  desafiant  la  Torà,  que  parla 
clarament  de  la  retribució a la  gent  pel  seu treball:  “No oprimiràs el  teu proïsme ni  el 
robaràs. No retindràs el jornal del treballador fins l'endemà” (Levític 19:13). Joiaquim va 
permetre, a diferència del seu pare, que rituals pagans tornessin a aparèixer altra vegada al 
territori de Judà.

Jeremies 22:16 és un text poderós. En el context de comparar al corrupte Joiaquim amb 
el seu pare, Josies, Déu li va dir: “Ell defensava el dret del pobre i del miseriós, i tot anava 
bé.  No és  això tenir  coneixement  de  mi?  ‒diu Jehovà”.  En altres  paraules,  el  veritable 
coneixement de Déu es manifesta en la manera de tractar als qui es troben amb necessitats; 
s'aconsegueix quan anem més enllà de nosaltres mateixos per a beneficiar a qui no pot fer 
res  per  retornar-nos  quelcom.  Aquí,  com  a  tota  la  Bíblia,  veiem  una  altra  vegada  la 
preocupació de Déu pels pobres i els indefensos, i l'obligació que tenim d'ajudar als qui no 
poden ajudar-se.   

Medita amb la idea que ajudar al “pobre i miseriós” és com conèixer a Déu. Què significa això? 
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Lliçó 3   //   Dimarts 13 d'octubre

EL BREU REGNAT DEL REI JECONIES DE JUDÀ

El dinovè rei de Judà va ser Jeconies, fill de Joiaquim. Va regnar al tron de David tot just 
tres mesos i mig. A l'any 598 a.C., Nabucodonosor va portar els seus exèrcits a Jerusalem i 
va prendre captius al rei, de 18 anys d'edat, amb la seva mare, les seves esposes i molts 
altres de la reialesa. A l'any 561 a.C., l'any 37è de la captivitat de Jeconies, el successor de 
Nabucodonosor, Evil-Merodac, va indultar a Jeconies. Se li va atorgar el dret de menjar amb 
el  rei  de  Babilònia,  i  va  poder  vestir-se  amb el  mantell  reial  (Veure 2  Reis  25:27-30; 
Jeremies 52:31-34).  Els  seus fills  també van ser amb ell  a  Babilònia,  però Jeremies  va 
profetitzar que Jeconies hauria de renunciar al tron de David.

Llegeix a Jeremies 29:1 al 14, les paraules de Déu per mitjà de Jeremies després que el rei 
Jeconies,  la  seva  família  i  la  cort  van  ser  portats  captius.  Fins  i  tot  enmig  d'aquesta 
tragèdia, com es van revelar l'amor i la gràcia de Déu? 

Un dels versicles més famosos de la Bíblia és Jeremies 29:11: “Jo tinc present els meus 
designis a favor vostre ‒diu Jehovà‒, designis de pau i no pas de dissort, per donar-vos un 
futur ple d'esperança”. Per descomptat, aquí tenim el context immediat: és Déu, que parla 
per  mitjà  de  Jeremies  als  captius  de  Judà  que  havien  vist  la  seva  vida  completament 
desarrelada a causa dels conqueridors babilònics. No obstant això, i malgrat que es trobessin 
en una situació prou dolenta, Déu volia que sabessin que ells encara eren estimats i que 
pensava en el seu bé. Sens dubte, considerant les terribles circumstàncies, els captius de ben 
segur que  hagueren donat la benvinguda a aquestes paraules d'esperança. D'aquesta manera, 
fins i tot en mig de les terribles advertències i amenaces, el poble encara va rebre la promesa 
d'un “futur ple d'esperança”. Com de vital hauria estat per a ells, especialment en aquell 
moment, tenir aquesta seguretat.     

Un futur i una esperança? Quines promeses pots reclamar a Déu pel que fa a “un futur ple 
d'esperança” ara mateix, no importa quines siguin les circumstàncies?
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Dimecres 14 d'octubre   //   Lliçó 3

AL FINAL D'UN CARRERÓ SENSE SORTIDA

Llegeix 2 Cròniques 36:11 al 14. Què ens diuen aquests versicles sobre el darrer rei de Judà 
abans de la destrucció final de la nació? Quins principis espirituals d'apostasia es revelen 
en aquests textos?

Sedecies (també conegut com Matanià) va començar a regnar quan tenia vint-i-un anys, sent 
un titella de Nabucodonosor, que va ser qui el va posar al tron. Per desgracia, com diu el 
text, ell no havia après moltes de les lliçons del que havia ocorregut abans amb els anteriors 
reis i, per això, va portar una ruïna encara més gran a la nació. 

A 2 Cròniques 36:14 s'afirma quelcom de molt important, un punt que de moltes maneres 
està en el cor de la seva apostasia. Enmig de la llista de tots els mals comesos sota el regnat 
de Sedecies, es diu que Judà estava “seguint totes les abominacions” dels pagans.

Pot ser aquest un missatge per a nosaltres? 

Llegeix Jeremies 38: 14 al 18. Què li va preguntar el rei a Jeremies, i per què? 

Déu havia deixat clar en moltes ocasions que la nació havia de sotmetre's al govern de 
Babilònia, que aquesta conquesta era el castig per la seva iniquitat.  Però Sedecies es va 
negar a escoltar, i va formar una aliança militar contra Nabucodonosor. Israel es va recolzar 
militarment en Egipte amb l'esperança de sortir victoriós. Però Nabucodonosor va obtenir la 
victòria  sobre  l'exèrcit  del  faraó  l'any  597  a.C.  Aquesta  derrota  va  segellar  de  manera 
permanent la sort de Jerusalem i la nació. Malgrat les nombroses oportunitats que tingué per 
penedir-se, reformar-se i reanimar-se, Judà va refusar fer-ho.

Nosaltres, com església, hem estat cridats a proclamar al món un missatge que ningú més està 
proclamant. De tota manera això és molt semblant al que Judà hauria d'haver fet. Quines lliçons 
nosaltres hem d'aprendre dels seus errors?
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Lliçó 3   //   Dijous 15 d'octubre

EL ROMANENT

Què va passar amb Israel  i  Jerusalem després de rebutjar  el  missatge de Déu? (Veure 
Jeremies 39:8 i 9).

Tot el que Déu havia advertit que els hi passaria va ser exactament el que va passar. Per més 
que ells no van voler creure les advertències, després que van succeir veritablement les van 
creure. Qui no ha experimentat quelcom de semblant en el seu àmbit personal? Déu ens 
adverteix que no fem això doncs succeirà allò altre, però igualment ho fem i, clar, succeeix 
el que ens va dir que passaria.

Quin missatge trobem a Jeremies 23:2 al 8? Quina esperança es va donar al poble?

Des de la perspectiva humana,  tot  semblava perdut: la  seva nació jeia en ruïnes,  el seu 
temple  va  ser  destruït,  els  seus  governants  es  trobaven  captius  a  l'exili,  i  la  ciutat  de 
Jerusalem era un munt de pedres. La nació jueva i el poble jueu haurien d'haver desaparegut 
de la història en aquell moment, com tantes altres nacions van patir precisament això.

Però Déu tenia uns altres plans, i en els versicles indicats més amunt (i en molts altres) 
els hi va donar l'esperança que no tot estava perdut, sinó que un romanent restaria, i tornaria 
i, per mitjà d'ell, les promeses es complirien. És a dir, en mig de totes les advertències de 
castig i destrucció, els profetes també van donar al poble la seva única esperança.

“Els ombrívols anys de destrucció i mort que van assenyalar la fi del regne de Judà haurien 
fet desesperar el cor més valerós si no hagués estat per les paraules d'alè contingudes en les 
expressions profètiques emeses pels missatgers  de Déu.  Mitjançant Jeremies a Jerusalem, 
mitjançant Daniel a la cort de Babilònia i mitjançant Ezequiel vora el riu Quebar, el Senyor, 
en la seva misericòrdia, va aclarir el seu propòsit etern i va donar seguretats sobre la seva 
voluntat d'acomplir per al seu poble escollit les promeses registrades als escrits de Moisès. 
Amb tota certesa realitzaria el que havia dit que faria en favor d'aquells que li fossin fidels. 
‘La paraula de Déu, viva i permanent’ (1 Pere 1:23)” (PR 342).
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Divendres 16 d'octubre   //   Lliçó 3

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: “Durant els anys finals de l'apostasia de Judà, les 
exhortacions dels profetes semblaven tenir pocs resultats; i quan els exèrcits dels caldeus 
van anar per tercera i última vegada per a posar setge a Jerusalem, l'esperança va abandonar 
tot cor. Jeremies va predir la completa ruïna; i perquè insistia en la rendició va ser llançat a 
presidi. Però Déu no va abandonar a la desesperació completa al fidel residu que restava en 
la ciutat. Fins i tot mentre els que menyspreaven els seus missatges el vigilaven estretament, 
Jeremies va rebre noves revelacions relacionades amb la voluntat del Cel per a perdonar i 
salvar, i elles han estat des d'aquells temps fins els nostres dies una font inesgotable de 
consol per a l'església de Déu” (PR 343, 344).

Considera la frase “la voluntat del Cel per a perdonar i salvar”. Pensa en totes les formes 
que se'ns ha mostrat aquesta voluntat. Tenim la Paraula de Déu, que ens revela el pla de 
salvació. Ens han estat donats els escrits dirigits per l'Esperit de profecia, un meravellós do. 
Quines són altres maneres que veiem “la voluntat del Cel per a perdonar i salvar”? 

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. “[Tots els oficials de l'exèrcit i tot el poble] van dir a Jeremies: ‘Digna't acollir la nostra 

súplica. Intercedeix per nosaltres davant Jehovà, el teu Déu, a favor de tota aquesta resta, 
perquè n'hem quedat molt pocs de tants com érem, com tu mateix pots veure’” (Jeremies 
42:2). Què ensenya aquest versicle, i el que vam llegir a Jeremies 23:3, sobre el tema del 
romanent en Jeremies? 

2. És tan fàcil, des de la nostra perspectiva, mirar enrere, a la història sagrada, i veure totes 
les falles i faltes i deficiències espirituals del poble de Déu en l'antiguitat. I hem de fer-
ho, doncs se'ns va dir que aquestes històries van succeir com a exemples per a nosaltres 
(1 Corintis 10:11). És lamentable que moltes d'aquestes persones en aquell temps, en el 
seu propi context i cultura, pensaven que estaven fent el correcte, que estaven bé amb 
Déu. Quin advertiment veiem en això per a nosaltres, pel que fa a com de cecs podem 
estar  respecte  de  la  nostra  veritable  condició  espiritual?  De  quines  maneres  podem 
afrontar aquesta vertadera condició espiritual? Per què hem de mantenir la Creu com el 
centre d'aquest procés? Què ens passaria si no la mantenim al centre de la nostra vida 
espiritual? 
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Lliçó 4: Per al 24 d'octubre de 2015

REPRENSIÓ I RETRIBUCIÓ
Dissabte 17 d'octubre

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Jeremies 17:5-10; 17:1-4; 
11:18-23; Joan 3:19; Jeremies 12:1-6; 14:1-16.

PER A MEMORITZAR:
“Guareix-me, Jehovà, i seré guarit, salva'm, i seré salvat, perquè tu ets la 
meva lloança” (Jeremies 17:14).

“Allò que ha estat és el que serà, i allò que es va fer és el que es farà; que no hi ha cap cosa 
nova en aquest món” (Eclesiastès 1:9).

Cap cosa nova en aquest món? Això és especialment cert quan es refereix a la vida i a 
l'obra dels  profetes de Déu,  que moltes  vegades van ser cridats  per a  entregar  paraules 
d'advertiment  i  reprensió als  qui  ho haurien d'haver conegut.  Encara que intentaven ser 
fidels a la seva crida, els profetes en la seva major part van afrontar una forta oposició, 
inclús dures retribucions, sovint dels líders espirituals que haurien d'haver estat els primers 
en escoltar-los.  No és estrany que Jesús  diguera:  “Ai de vosaltres,  mestres  de la  Llei  i 
fariseus  hipòcrites,  que  edifiqueu  els  sepulcres  dels  profetes  i  embelliu  els  monuments 
funeraris  dels  justos i  dieu:  ‘Si  haguéssim viscut  en temps dels  nostres avantpassats  no 
hauríem estat còmplices en la mort dels profetes!’” (Mateu 23:29, 30).

Aquesta  setmana  començarem  a  considerar  les  proves  que  va  passar  Jeremies,  el 
ministeri del qual sembla consistir res més que reprensió i retribució: ell dóna la reprensió, 
els líders li donen la retribució. 
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Lliçó 4   //   Diumenge 18 d'octubre

ELS DOS CAMINS

Des dels primers capítols del Gènesi fins els darrers de l'Apocalipsi, la Bíblia ens presenta 
només dues opcions sobre com viure: o seguim a Déu amb tot el nostre cor i ànima, o no ho 
fem. Com va dir Jesús, amb paraules que molts troben pertorbadores: “Qui no està amb mi, 
està contra mi, i qui no recull amb mi, escampa” (Lluc 11:23). Aquesta és una forta declaració 
i sense ambigüitats sobre realitats espirituals majors que les visibles o les que el sentit comú 
semblaria comunicar. És el tema de la gran controvèrsia en el seu nivell  més bàsic.  I no 
obstant, en un sentit, Jesús no està dient res de nou o de radical. Sempre ha estat així. 

Llegeix Jeremies 17:5 al 10. Quins principis espirituals vitals aquí trobem, especialment a la 
llum de la gran controvèrsia entre Crist i Satanàs?

El context immediat d'aquestes paraules probablement reflecteixi el flirteig polític de Judà. 
Déu volia que comprenguessin que el seu únic ajut estava en Ell, no en els poders polítics o 
militars (un punt que aprendrien més endavant, però només després de que fora massa tard). 
Encara que Déu pot utilitzar a persones per ajudar-nos, i ho fa, al cap i a la fi sempre tenim 
que posar la nostra confiança només en ell. Mai podem estar segurs que els motius dels 
altres, però sempre podem conèixer les intencions de Déu per a nosaltres.

Amb bona raó, Jeremies 17:9 ens adverteix sobre l'enganyós que és el cor humà. El text 
hebreu diu que el cor és més enganyós que “tot”. Els terribles efectes físics del pecat, per 
dolents que siguin, mai són tan dolents com els efectes morals i espirituals. El problema és 
que, per causa de que els nostres cors són tan enganyosos, no podem saber plenament com 
de dolents són en realitat. Jeremies ben aviat veuria per ell mateix com de dolentes poden 
ser les intencions humanes.

Com pots aprendre a confiar en Déu més del que has confiat fins ara? De quina manera pots 
viure per fe, ara mateix, i fer el que és correcte davant els ulls de Déu?
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Dilluns 19 d'octubre   //   Lliçó 4

EL PECAT DE JUDÀ

En realitat la tasca de Jeremies no seria fàcil. Potser algunes persones trobin un plaer pervers 
en assenyalar als altres els seus pecats, però per a la majoria no és una tasca agradable, 
especialment per les reaccions que les seves paraules podrien provocar. Alguns, en escoltar 
les paraules de reprensió, se'n penedeixen i reformen, però aquest no és habitualment el cas, 
principalment  quan  la  reprensió  és  punyent  i  forta.  I  de  fet,  com tots  els  profetes,  les 
paraules de Jeremies eren precisament això: punyents i fortes.

Llegeix Jeremies 17:1 al 4. Quines van ser algunes de les advertències que Jeremies va 
donar al poble?

La  imatge  del  pecat  gravat  al  cor  és  especialment  forta.  Mostra  la  profunditat  de  la 
corrupció. La idea no és només que el pecat està escrit allà, com si s'hagués utilitzat una 
suau ploma, sinó que esta gravat allà, com esculpit amb una dura eina. Tot això arriba a ser 
més fort quan recordem les paraules de Déu als avantpassats de Judà: “Quan obeeixis la veu 
de Jehovà, el teu Déu, guardant els seus manaments i els seus estatuts, que són escrits en 
aquest llibre de la llei; quan t'hagis convertit a Jehovà, el teu Déu, amb tot el teu cor i amb 
tota la teva ànima [...]” (Deuteronomi 30:10; compara amb Salms 40:8 i Jeremies 31:33). 
Amb la iniciativa brotant dels seus cors, havien d'estimar a Déu i obeir la seva Llei; ara, en 
canvi, el seu pecat ‒la violació d'aquesta Llei (1 Joan 3:4)‒ estava gravat als seus cors.

“Ningú,  entre els  que es declaren dipositaris de la  Llei de Déu, s'ha d'afalagar de la 
consideració  que  cara  a  l'exterior  es  manifesti  vers  els  Manaments,  creient  que  això  el 
preservarà del compliment de la justícia divina. Ningú refusi ser reprès pel seu mal procedir, 
ni acusi als servents de Déu de ser massa zelosos al procurar netejar de males accions el 
campament. Un Déu que abomina el pecat convida als que asseveren guardar la seva Llei a 
que s'apartin de tota iniquitat” (PR 306, 307).

El pecat gravat al cor? És un pensament que fa por, o no? Què ens diu aquesta imatge sobre 
com  de  fonda  i  intensa  és  l'obra  de  purificar  els  nostres  cors?  Quina  és  l'única  manera 
d'aconseguir-la?
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Lliçó 4   //   Dimarts 20 d'octubre

L'ADVERTIMENT A JEREMIES

“La causa de la condemna rau en el fet que la llum vingué al món i els homes van estimar-
se més les tenebres que la llum, perquè les seves obres eren dolentes” (Joan 3:19).

La trista història de Jeremies és que l'oposició que va afrontar va venir dels mateixos que, 
per mitjà d'ell, Déu estava tractant de salvar. Déu volia evitar-los el desastre que certament 
vindria. El problema, però, és que la gent sovint no vol escoltar el que necessita escoltar, 
perquè va en contra dels seus desitjos pecaminosos i corruptes.

Llegeix Jeremies 11:18 al 23. Què succeeix aquí? A què ens recorden algunes d'aquestes 
imatges?

Tot i que a l'antic Israel els qui profetitzaven falsament en nom de Déu podien enfrontar-se 
amb penes de mort, en aquest cas no hi ha cap indicació que els homes d'Anatot pensessin 
que Jeremies estigués  parlant  falsament.  En canvi,  sembla ser  que ells  només el  volien 
silenciar. No volien escoltar el que Jeremies tenia de dir-los. Encara que el text no explica 
com pensaven matar-lo, alguns erudits pensen que podrien haver planejat enverinar-lo.

Com ja hem vist, Anatot era el poble natal de Jeremies, i la seva gent estava rebutjant el 
seu missatge fins el punt d'estar disposada a matar-lo. Però això només era el principi d'un 
rebuig molt més ampli de tot el “romanent” de la seva pròpia nació.

Per descomptat, tot això, incloent la imatge de “l'anyell que porten a escorxar”, és una 
evocació del sacrifici de Jesús. En certa manera, Jeremies va prefigurar a Crist, no com un 
tipus (com els sacrificis d'animals), sinó en que ell, com Jesús, va patir una forta oposició de 
les mateixes persones a les quals tractava d'ajudar. Aquesta situació a la vida de Jeremies 
recorda decididament el que Jesús també va passar durant els principis del seu ministeri 
(Lluc 4:14-30).

Quan va ser la darrera vegada que vas escoltar quelcom que sabies que era correcte, però 
senzillament no volies escoltar? Quina va ser la teva reacció inicial? En casos com aquest, per 
què necessitem aprendre a carregar la nostra creu?
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Dimecres 21 d'octubre   //   Lliçó 4

UN LAMENT

Als primers capítols del llibre de Jeremies, Déu havia advertit al seu servent que la seva 
obra com profeta no seria fàcil. En ocasió de la seva crida, se li va dir a Jeremies que els 
prínceps, els reis, els sacerdots i la gent “lluitaran contra tu” (Jeremies 1:19), sens dubte 
l'advertència  que  la  majoria  del  seu  propi  poble  lluitaria  contra  ell  no  era  una  noticia 
benvinguda. Però Jeremies no sabia ni la meitat del que succeiria i, quan van arribar les 
proves, és comprensible que s'enutgés i es sentís ferit.

Tot i que Jeremies estava parlant de la seva pròpia situació; a Jeremies 12:1 al 4, amb quin 
tema universal estava lluitant? Davant les persones que ferien al profeta, quina va ser la seva 
actitud? Què ens diu això sobre la humanitat, fins i tot dels més fidels servents de Déu?

Jeremies 12:1 està saturat del llenguatge legal de l'Antic Testament: les paraules hebrees per a 
“just”, “jo discuteixi amb tu” i “exposar les meves qüestions”* apareixen en un ambient legal. 
El profeta, molt molest pel que afrontava, porta una “causa” (plet, a Deuteronomi 25:1) contra 
Déu. Per descomptat, la seva queixa és molt comú: per què l'impiu sembla prosperar mentre 
que ell, Jeremies, que procura fer únicament la voluntat de Déu, afronta aquestes afliccions?

També podem veure que Jeremies exhibeix la seva humanitat. Ell vol que els que van fer 
el mal siguin castigats. Aquí no parla com un teòleg, parla com un ésser humà caigut que té 
necessitat de gràcia; com Job i molts altres fidels seguidors de Déu, no comprèn per què li 
passen aquestes coses. Per què Jeremies, el servent de Déu, cridat a declarar la veritat divina 
a un poble rebel, està sotmès a les traïdores conspiracions del seu propi poble? Jeremies 
confiava en Déu, però segurament no entenia per què succeïa el que succeïa.

Com podem aprendre a confiar en Déu malgrat totes les coses que passen, que semblen no 
tenir sentit per a nosaltres?

* A l'original: “las palabras hebreas para ‘justo’, ‘alegaré mi causa’ y ‘justicia’ (NVI)”. (Nota del 
traductor).
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Lliçó 4   //   Dijous 22 d'octubre

UNA SITUACIÓ DESEPERADA

Llegeix Jeremies 14:1 al 10. Què succeeix aquí?

Una sequera va afectar al país: cada ciutat i cada llogaret van patir. Els pobres i els rics van 
patir junts. Ni tan sols la vida salvatge va poder suportar la manca d'aigua. Els aristòcrates 
esperaven als seus servents a les portes de les ciutats, desitjant que trobessin aigua, però les 
fonts s'havien assecat. No hi havia aigua, i sense aigua la vida no pot continuar. La misèria 
augmentava cada dia. La gent es vestia de dol i caminava amb els ulls fixats al terra. De 
sobte, s'agenollava i clamava en una oració desesperada.

En  ocasió  d'una  catàstrofe  natural  com aquesta,  era  el  costum  d'anar  al  Temple  de 
Jerusalem (Joel 1:13, 14; 2:15-17) per a fer dejuni i portar ofrenes a Déu.

Jeremies va veure l'ansietat de la gent, però sabia que no buscaven a Déu, sinó només 
aigua. Això entristia a Jeremies. Ell també pregava, no per aigua, sinó per la misericòrdia i 
la presència de Déu.

Jeremies entenia que això era només el principi de les afliccions que vindrien. Déu veia 
els cors de la gent, i sabia que si retirava la sequera el penediment desapareixeria. La gent 
feia el possible tractant de canviar aquella situació: anava a Jerusalem, feia dejuni i oració, 
vestia roba de dol i portava ofrenes, però s'oblidava del més important, que era el veritable 
penediment. Volien eliminar els resultats del problema, i no el problema, el seu pecat.   

Llegeix Jeremies 14:11 al 16, De quina manera entenem això?

Déu va dir a Jeremies: “No intercedeixis a favor d'aquest poble” (Jeremies 14:11), tot i que 
abans  havia  presentat  un  gran  exemple  d'oració  intercessora:  “Encara  que  les  nostres 
iniquitats ens acusen, oh Jehovà, actua per amor al teu nom!” (versicle 7). Si bé se'ns indica 
“pregueu constantment” (1 Tessalonicencs 5:17), Déu, que coneix tot des del principi fins a la 
fi, li revela a Jeremies com de corrupte era el poble. Per descomptat, Déu coneix el cor de 
la gent i el seu futur; nosaltres, no. Per això, l'amonestació a pregar, fins i tot pels nostres 
enemics, no perd res de la seva força.
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Divendres 24 d'abril   //   Lliçó 4

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: Jeremies va lluitar amb una pregunta amb la que 
tots ens enfrontem: quina lògica té el pecat? Però tal vegada aquest sigui el problema: tractar 
de trobar sentit al que no té sentit, al que fins i tot podria considerar-se “absurd”. Referent a 
això, Ellen G. White va escriure: “És impossible explicar l'origen del pecat i donar raó de la 
seva existència [...]. El pecat és un intrús, i no hi ha raó que pugui explicar la seva presència. 
És  quelcom misteriós  i  inexplicable;  excusar-lo  equivaldria  a  defensar-lo.  Si  es  pogués 
trobar alguna excusa al seu favor o assenyalar la causa de la seva existència, deixaria de ser 
pecat” (CS 546,  547).  Reemplaça la  paraula  pecat per  mal,  i  la  declaració segueix sent 
vertadera:  És impossible explicar l'origen del mal i donar raó de la seva existència [...]. El  
mal és un intrús, i no hi ha raó que pugui explicar la seva presència. És quelcom misteriós i  
inexplicable; excusar-lo equivaldria a defensar-lo. Si es pogués trobar alguna excusa al seu 
favor o assenyalar la causa de la seva existència, deixaria de ser el mal.

Quan la tragèdia colpeja,  escoltem que la gent diu,  o potser nosaltres mateixos: “No 
entenc això. No té cap sentit”. En realitat, hi ha una bona raó per a que no ho entenguem: no 
és comprensible.  Si  ho poguérem entendre,  si  tingués  sentit,  si  pogués  cabre  en un pla 
racional i lògic, no seria el mal; no seria tan tràgic perquè tindria un propòsit racional. Com 
és d'important que recordem que el mal, com el pecat, sovint no pot ser explicat. No obstant 
això, el que tenim és la realitat de la Creu, que ens mostra l'amor i la bondat de Déu malgrat 
el mal inexplicable causat pel pecat.

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Medita en l'idea que el mal i el patiment no tenen sentit, que no tenen ni una explicació 

bona ni racional. Per què és millor que sigui així? Pensa en això. Una horrible tragèdia 
ens colpeja: per exemple, un nen mor d'una malaltia terrible després d'anys de patiment. 
Realment volem creure que hi ha una bona i lògica raó per això? No és millor atribuir-lo 
al mal de viure en un món caigut? Analitza-ho en la classe.

2. Pensa en el ministeri profètic d'Ellen G. White. De quines maneres alguns de nosaltres 
podem ser culpables de tenir vers ella una actitud similar a la que el poble va tenir vers 
Jeremies al seu temps?
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Lliçó 5: Per al 31d'octubre de 2015

MÉS “AIS!” PER AL PROFETA
Dissabte 24 d'octubre

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Jeremies 23:14, 15; 
Jeremies 20; Fets 2:37; Job 3; Jeremies 18:1-10, 18-23.

PER A MEMORITZAR:
“M'has seduït, Jehovà, i m'he deixat seduir; has estat més fort que jo i has 
guanyat. M'he convertit en la riota de cada dia, tothom es burla de mi” 
(Jeremies 20:7).

Una cosa que tot seguidor de Déu algun dia aprendrà és que ser creient en Jesús i buscar 
fer la seva voluntat no ens garanteix un recorregut fàcil per la vida. Desprès de tot, se'ns ha 
dit que “tots els qui volen viure piadosament en Crist Jesús, de segur que seran perseguits” 
(2 Timoteu 3:12). Aquesta és una veritat que,  veritablement, Jeremies estava aprenent en 
pròpia persona.

Però la nostra fe pot donar-nos una comprensió més àmplia sobre la qual podem afirmar-
nos en mig de les nostres lluites. És a dir, quan ens arriben els patiments i proves injustes (i 
moltes  d'elles  ho  són,  d'injustes),  no  necessitem  sentir-nos  sols,  sense  importància  ni 
propòsit, com sovint es senten les persones que no coneixen a Déu. Sabem del marc més 
ampli i l'esperança final que Déu ens ofereix, no importa com de terrible sembli el present; 
d'aquest coneixement ‒i esperança‒ podem obtenir forces. Jeremies coneixia aquest context, 
tot i que a vegades semblava que se n'oblidava i que es concentrés només en els seus mals.
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Lliçó 5   //   Diumenge 25 d'octubre

SACERDOTS I PROFETES IMPIUS 

Separats cronològicament de Judà per més de dos mil anys, i encara més allunyats des d'un 
punt de vista cultural i social, és difícil per a nosaltres comprendre tot el que succeïa en 
temps  de  Jeremies.  Quan  llegim  la  Bíblia,  especialment  les  advertències  i  les  dures 
amenaces que Déu va pronunciar contra el poble, moltes persones veuen a Déu com a sever, 
menyspreable i  venjatiu.  De fet, aquesta és una mala comprensió, basada només en una 
superficial  lectura  dels  textos.  Però  l'Antic  Testament  revela  el  mateix  que  el  Nou 
Testament:  Déu  estima  la  humanitat  i  vol  que  es  salvi,  però  ell  no  força  les  nostres 
decisions. Si volem fer el mal, malgrat els seus precs, estem en llibertat de fer-ho. Però és 
necessari que recordem no només les conseqüències, sinó que també hem estat advertits 
d'elles amb antelació.

¿Quins eren alguns dels mals amb els que Déu estava tractant a Judà, i contra els que 
profetitzava Jeremies? (Veure Jeremies 23:14 i 15; 5: 26 al 31).

La processó de mals que aquí es presenten és una petita mostra de les coses en les que el 
poble de Déu havia caigut. Tant els sacerdots com els profetes eren “impius”, una ironia 
increïble considerant que els sacerdots haurien de ser representants de Déu; i els profetes, 
els seus portaveus. I això era només el principi dels problemes que va enfrontar Jeremies.

Els mals aquí presentats són de diferents tipologies. L'apostasia dels líders espirituals 
també induïa als altres a fer el mal “perquè ningú no es converteixi de la seva dolenteria” 
(Jeremies 23:14). Fins i tot quan Déu els adverteix del judici que ha de venir, els profetes els 
hi  diuen  que  no  vindrà.  Mentrestant,  com  estaven  lluny  de  Déu,  s'havien  oblidat  de 
l'amonestació de tenir cura dels orfes i de sostenir la causa dels desvalguts (Jeremies 5:28). 
La  nació  s'havia  apartat  de  Déu.  Una  bona  part  de  la  Bíblia,  almenys entre  els  llibres 
profètics de l'Antic Testament, registra que Déu procurava que el seu poble esgarriat tornés, 
malgrat tots aquests mals; és més, Déu estava disposat a perdonar-los, sanar-los, i fins i tot 
restaurar-los. Però si ells ho refusaven, què més podria fer-hi?
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Dilluns 26 d'octubre   //   Lliçó 5

JEREMIES AL CEP

La tasca dels profetes sempre ha estat transmetre el missatge de Déu, sense comptar quantes 
persones l'acceptin o el refusin. En general, el nombre dels contemporanis que van acceptar 
allò que els profetes predicaven en el seu temps va ser baix. Com a exemple, i malgrat que 
no sabem quanta gent vivia en temps de Noè, podem suposar raonablement que la majoria no 
va ser receptiva, donat el petit nombre que va entrar a l'arca. En tota la història sagrada, 
aquesta sembla haver estat l'experiència.

Llegeix Jeremies 20:1 al 6. Com va ser rebut aquest missatge? 

Per entendre millor el que succeïa en aquests versicles, és necessari llegir quines paraules va 
utilitzar Jeremies al donar la seva profecia (paraules que el van posar en problemes amb 
aquest  alt oficial). A Jeremies 19 llegim quelcom d'aquesta profecia: Déu faria venir una 
gran calamitat sobre aquest lloc (Jeremies 19:3), faria que el seu poble caigués sota l'espasa, 
i els seus cadàvers fossin menjats per les aus i les bèsties salvatges (versicle 7), i faria que 
els jueus es tornessin caníbals (versicle 9). 

Encara que ningú hauria estat feliç de ser el centre d'aquesta profecia,  Paixhur es va 
ofendre en gran manera. Com passa en la majoria de la gent, la seva reacció inicial va ser 
rebutjar el missatge; després de tot, qui voldria creure quelcom tan repugnant? Més que 
això,  utilitzant el  seu  càrrec,  Paixhur va cometre l'error  de castigar el  missatger.  Va fer 
assotar al profeta d'acord amb la Llei (Deuteronomi 25:1-3) i el va fer posar en un cep. 
Paixhur el va alliberar l'endemà, i aquesta experiència dolorosa i humiliant no va aturar a 
Jeremies seguir donant la seva profecia, aquesta vegada no només contra Judà sinó també, i 
de manera específica, contra Paixhur i la seva família. Més aviat que tard, la sort d'ells seria 
un horrible exemple per a tots els qui el van veure encadenat com a captiu. Aquest és el 
primer lloc al llibre de Jeremies on s'anomena a Babilònia com a lloc de l'exili. (Els capítols, 
i fins i tot les seccions dels capítols, no estan en ordre cronològic). 

Imagina't  escoltar  una profecia semblant  en contra teu.  Pensa:  quina seria  la  teva primera 
reacció? I, quina hauria de ser? (Veure Fets 2:37).
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Lliçó 5   //   Dimarts 27 d'octubre

COM UN FOC EN ELS SEUS OSSOS

Les  severes paraules  de  Jeremies  contra  Paixhur  i  la  nació  no  eren  les  seves  pròpies 
paraules; no van ser expressades amb enuig per haver estat posat al cep. Eren les paraules de 
Déu donades al profeta per al poble.

Però el que segueix a aquesta profecia prové directament del cor del propi Jeremies, i 
està escrit sota la inspiració de l'Esperit Sant. És el clam d'un ésser humà a qui no li agrada 
la situació en la que està, i reclama.

Llegeix Jeremies 20:7 al 14. Què està volent dir el profeta? Què ens ensenya sobre la seva 
humanitat, i també de la nostra pròpia?

Les  seves  paraules  en  un  principi  semblen  blasfemes.  Però  hom  es  pregunta  per  què 
Jeremies diu que Déu l'havia seduït (“enganyat”,  DHH), si des del mateix principi Déu li 
havia advertit que tindria una dura oposició. Es queixa, dient: “Cada vegada que parlo és per 
clamar i cridar: ‘Violència i destrucció’; perquè l'oracle del Senyor s'ha tornat per a mi un 
vituperi, un escarni tot el dia”*.

Al mateix temps, què és de vital importància del que se'ns diu a Jeremies 20:9? 

A ell li hauria agradat abandonar-ho tot i deixar de predicar, però la paraula de Déu era com 
un foc en el seu cor i en els seus ossos. Quina poderosa metàfora d'algú que coneix la seva 
vocació i, malgrat el dolor personal i sense importar el que li pugui passar, continua amb 
ella. (Trobem pensaments similars en Amós 3:8 i 1 Corintis 9:16).

En tots aquests versicles, veiem la lluita que enfronta Jeremies; podem veure la gran 
controvèrsia rugint tant fora com dins d'ell. En un moment està lloant a Déu per salvar als 
necessitats dels malvats; al següent (com veurem demà), està maleint el dia que va néixer.

Per què és tan important, especialment en circumstàncies difícils, lloar a Déu i meditar en les 
maneres que ens ha estat revelat el seu amor? 

* A l'original castellà: “Cada vez que hablo, todo lo que digo es ‘violencia y destrucción’. No es  
extraño que la gente este en contra de mí” (“Cada vegada que parlo, tot el que dic és ‘violència i 
destrucció’. No m'estranya que la gent estigui en contra meva”). (Nota del traductor).
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Dimecres 28 d'octubre   //   Lliçó 5

“MALEÏT SIGUI EL DIA QUE VAIG NÉIXER”

Fins i tot el crític més dur de la Bíblia tindria d'avenir-se en un punt important: la Bíblia no 
passa per alt les debilitats i les febleses humanes. Amb l'excepció de l'immaculat Fill de 
Déu, que mai va pecar, pocs personatges bíblics són presentats sense que siguin exposades 
les  seves febleses i  mancances.  Això també serveix pels  profetes.  El  Déu a qui aquests 
profetes van servir és perfecte; però els profetes, no. Ells, com nosaltres, eren pecadors amb 
la necessitat que la justícia de Crist els hi fos acreditada per fe (veure Romans 3:22). Des de 
Noè fins Pere, i tots els altres, tots som criatures espatllades pel pecat, i tenim com a única 
esperança, com diu Ellen G. White, anar a Déu i dir-li: “No hi ha en mi merit o bondat per la 
qual pugui reclamar la salvació, però presento davant Déu la sang totalment expiatòria de 
l'immaculat Anyell de Déu, que treu el pecat del món. Aquest és el meu únic prec. El nom 
de Jesús em dóna accés al Pare. La seva oïda, el seu cor, estan obertes a la meva súplica més 
dèbil, i ell supleix les meves necessitats més profundes” (FO 110).

Llegeix Jeremies 20:14 al 18. Què trobem aquí sobre l'estat mental del profeta respecte a la 
seva pròpia situació personal?

Les seves paraules, aquí, ens recorden les de Job, la situació del qual era molt pitjor que la 
de Jeremies (veure Job 3). Encara que Jeremies tenia la seguretat que ell feia la voluntat de 
Déu i que Déu estava amb ell, el dolor de la seva situació present el consumia. Qualsevol 
que  hagués  estat  la  seva  comprensió  intel·lectual  de  la  veritat,  en  aquell  es  trobava 
enfosquida pels seus propis dolors.

Moltes  persones  poden  trobar-se,  a  vegades,  en  una  situació  semblant:  coneixen 
intel·lectualment les promeses de Déu, però estan tan aclaparats per la tristesa i el dolor que 
aquestes  promeses queden en un segon lloc, i només poden concentrar-se en el patiment 
immediat. Aquesta és una reacció explicable; no és que sigui correcte, però és comprensible. 
El  que  veiem aquí  una  altra  vegada  és  la  humanitat  de  Jeremies,  que  és  similar  a  la 
humanitat de cadascun de nosaltres.

Has sentit alguna vegada el que va sentir Jeremies? Si és així, què vas aprendre d'aquella 
experiència que et pugui ajudar la propera vegada que sentis el mateix?
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Lliçó 5   //   Dijous 29 d'octubre

DESIGNIS CONTRA EL PROFETA

Llegeix Jeremies 18:1 al 10. Quins principis importants sobre la interpretació profètica hi 
trobem aquí?

Quins  són  els  principis  espirituals  vitals  que  també  apareixen  en  aquests  mateixos 
versicles?

Malgrat tot el mal comès, Déu encara estava disposat a donar al seu poble una oportunitat 
pel penediment. Per això, aquí també veiem la gràcia de Déu oferta als qui la volguessin 
acceptar. Fins i tot, i malgrat tot el que havien fet, en aquell moment encara tenien temps de 
tornar a Déu.

També en aquests versicles podem veure la condicionalitat de moltes profecies: Déu diu 
que  farà  quelcom,  el  que  ben  sovint  representa  imposar  un  càstig.  Però,  si  la  gent  es 
penedeix,  ell  no farà  el  que va dir.  Les seves accions  són condicionals,  depenent de la 
resposta de la gent. Per què Déu hauria de fer cap altra cosa? Ell no amonestaria a la gent 
perquè deixés els mals camins per després castigar-los encara que s'haguessin penedit. En 
aquest cas, ell no castigarà, i ho diu explícitament en aquests textos.

Llegeix Jeremies 18:18 al 23. Quines raons creu tenir el  poble per fer això a Jeremies? 
Quina és la resposta, molt humana, de Jeremies?

Com de frustrat va haver de sentir-se Jeremies al ser condemnat pel poble que l'atacava 
perquè, ells així ho deien, “no desapareixerà la llei del sacerdot, ni el consell del savi, ni la 
paraula del profeta”. Com d'enganyós pot ser, en realitat, el cor!

Quines lliçons hem d'aprendre respecte a com de curosos necessitem ser al fer les coses en 
nom de Déu? Dissabte porta la teva resposta a la classe.
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Divendres 30 d'octubre   //   Lliçó 5

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: A Jeremies 18:11 al 17 trobem que Déu diu al seu 
poble que deixi de fer les coses que estava fent. El versicle 11 diu: “Torneu, doncs, enrere, 
cadascun del seu mal camí, corregiu la vostra conducta i els vostres fets”. El versicle 12 diu, 
bàsicament, que Déu ja sap que no escoltaran els seus advertiments i precs, ja que seguiran 
actuant “segons l'obstinació del seu cor malejat”. Déu, llavors, anuncia el que farà com a 
conseqüència  de  la  seva  desobediència.  Aquest  és  un  dels  molts  llocs  de  la  Bíblia  que 
mostren que el coneixement previ que Déu té de les nostres lliures eleccions de cap manera 
viola la nostra llibertat de tria. Després de tot, per què pregaria Déu que tornessin enrere de 
les  seves  maldats  si  ells  no  tinguessin  la  llibertat  per  a  obeir-lo?  També,  per  què  els 
castigaria per no obeir si no tinguessin la llibertat per a desobeir? Una cosa és clara: Déu 
sabia exactament quines lliures eleccions prendrien el seu poble, abans i tot que es trobessin 
en  aquesta  situació.  Un  altre  exemple  d'aquesta  important  veritat  la  trobem,  també,  a 
Deuteronomi 31:16 al 21. Fins i tot abans que els fills d'Israel entressin a la Terra Promesa, 
Déu va dir a Moisès que ell sabia que el poble d'Israel “es [giraria] per buscar-se altres déus 
i els [donaria] culte” (versicle 20). Aquí hi ha més evidències que el preconeixement de Déu 
de les nostres eleccions no viola la llibertat que tenim per fer aquestes eleccions.

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Medita en la pregunta final de la secció del dijous. Qui no ha escoltat d'algú que diu que 

fa tal o tal cosa perquè Déu li ha dit que ho faci? (Com pots respondre a qui et digui 
això?). Encara que no hi ha dubte que Déu ens condueix, de quines maneres podem 
provar aquesta conducció per assegurar-nos que realment és de Déu?

2. Jeremies va dir  que la  paraula de Déu era com “un foc abrusador que se'm fica als 
ossos”. Nosaltres, com podem mantenir encès aquest foc, també, dins nostre?

3. Què trobem en els  versicles  que hem estudiat  aquesta setmana que pot  ajudar-nos  a 
comprendre el que està involucrat en el reavivament i en la reforma? (Després de tot, no 
era això el que Déu buscava que fes el seu poble?). Per exemple, per què reconèixer la 
nostra pròpia pecaminositat és tan important per al reavivament? Recordant això, per què 
la Creu i l'esperança que ofereix han de ser també centrals en el reavivament?
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Lliçó 6: Per al 7 de novembre de 2015

ACTES SIMBÒLICS
Dissabte 31 d'octubre

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Gènesi 4:3-7; Nombres 21:1-9; 
Isaïes 29:16; Romans 9:18-21; Jeremies 19; Hebreus 5:14; Jeremies 13:1-11.  

PER A MEMORITZAR:
“És que el terrissaire no té domini sobre l'argila per a fer de la mateixa 
massa un objecte destinat a un ús noble i un altre destinat a un ús vulgar?” 
(Romans 9:21).

Tot  estudiant  de  la  Bíblia  sap  que  les  Escriptures  són  plenes  de  símbols,  coses  que 
representen idees i conceptes diferents d'elles mateixes. Tot el servei del Santuari terrenal, 
per exemple, era una profecia simbòlica del pla de salvació. “El significat del sistema de 
culte  judaic  encara  no s'entén amb tota  la  seva plenitud.  Veritats  vastes  i  pregones  són 
esbossades pels seus ritus i símbols. L'evangeli és la clau que obre els seus misteris. Per 
mitjà d'un coneixement del pla de redempció, les seves veritats són obertes a l'enteniment” 
(PVGM 103).  Per  mitjà  del  simbolisme del  Santuari  terrenal,  o  dels  símbols  als  llibres 
profètics (com Daniel i l'Apocalipsi), i també d'altres maneres, Déu va utilitzar els símbols 
per transmetre veritats. També, el propi Jesús, amb les seves paràboles i lliçons objectives, 
utilitzava símbols per explicar veritats profundes. 

El  mateix  llibre  de  Jeremies  és  ric  en  simbolismes  i  imatges.  Aquesta  setmana 
considerarem uns quants d'ells, què eren, què significaven i quines lliçons hem d'aprendre 
d'ells.
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Lliçó 6   //   Diumenge 1 de novembre

LA VERITAT EN SÍMBOLS

L'Escriptura és summament rica en símbols. N'hi han d'abundants i de tota mena, i en la 
majoria dels casos representen veritats majors que ells mateixos.

Llegeix Gènesi 4:3 al 7. Què simbolitzen les dues classes de sacrificis oferts?

Ben aviat a la Bíblia podem veure la diferència entre l'intent d'obrar per assolir el cel (en 
l'ofrena de Caín) i  la percepció que la salvació és només per gràcia,  posada a la nostra 
disposició únicament mitjançant els mèrits d'un Salvador crucificat (en l'ofrena d'Abel).

Llegeix  Nombres  21:4  al  9.  Què simbolitzava  la  serp  de  bronze  penjada  dalt  d'un  pal? 
(Veure també Joan 12:32).

“Els israelites salvaven la seva vida mirant la serp aixecada en el desert. Aquella mirada 
implicava fe. Vivien perquè creien la paraula de Déu, i confiaven en els mitjans previstos 
per al seu restabliment” (PP 458).

En tot l'Antic Testament, el servei del Santuari terrenal actuava com una representació 
simbòlica  molt  detallada del  pla  de  salvació.  Tot  el  que  els  israelites  entenien sobre  el 
significat de tots els ritus ha estat tema de debat durant mil·lennis, encara que sens dubte 
molts van captar la veritat més important ensenyada allà: l'expiació substitutiva, la idea que 
per a que el pecat fora perdonat un substitut havia de morir al seu lloc (veure 1 Corintis 5:7).

En realitat, per mitjà del servei del Santuari, se'ns han donat símbols no només de la mort 
de Jesús sinó també del seu ministeri sumosacerdotal al cel, del judici previ a l'adveniment i de 
l'eliminació final del pecat al final de la història.

Quins altres símbols bíblics del pla de salvació pots recordar? Quins et parlen més de la gràcia 
salvadora de Jesús i de l'esperança que aquella pot implicar?
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Dilluns 2 de novembre   //   Lliçó 6

EL FANG DEL TERRISSER

Quines  veritats  vitals  s'ensenyen  en  aquests  versicles  i  en  el  simbolisme  que  allà  hi 
apareix? (Veure Gènesi 2:7).

Jeremies 18:1-10

Isaïes 29:16

Isaïes 45:9

Isaïes 64:8

Romans 9:18-21

A causa del  constant  rebuig i  la  persecució que va enfrontar,  sens dubte Jeremies volia 
abandonar-ho  tot.  Valia  la  pena  lluitar  i  barallar-se  en  favor  de  la  nació?  A vegades, 
segurament va sentir que la resposta era “No!”.

Sens dubte, però, mentre observava les mans del terrissaire, se li va donar una imatge, un 
símbol, de la manera que Déu treballa amb el fang humà. Tot i que hi ha altres veritats en la 
imatge del terrissaire i el fang, aquesta imatge ensenya la sobirania total de Déu. És a dir, 
per  molt  desesperançada  que  hauria  pogut  semblar  a  Jeremies  aquella  situació,  el 
simbolisme del terrissaire i el fang li van mostrar que, en darrera instància, i malgrat les 
decisions equivocades ‒inclús intencionadament equivocades‒ que la gent fa, Déu està en el 
control del món. Ell és la font absoluta de poder i autoritat, i al final triomfarà, no importa 
quines siguin ara les perspectives.

Segles després de Jeremies, Pau pren aquesta imatge de l'Antic Testament a Romans 9 i 
l'utilitza,  bàsicament,  per a ensenyar la  mateixa lliçó que havia d'ensenyar Jeremies.  En 
realitat, a Romans 9:21, Pau encara podria referir-se directament a Jeremies 18:6. Malgrat la 
realitat de la llibertat d'elecció humana i els resultats sovint calamitosos de l'abús del lliure 
albir, al cap i a la fi, tenim la seguretat que podem esperar en l'absoluta sobirania del nostre 
Déu amant i disposat al propi sacrifici, l'amor del qual es va revelar a la Creu. El mal no 
triomfarà; però Déu i el seu amor sí. Quina esperança tenim!

De quina manera podem aprendre a confiar en la lliçó del terrissaire i el fang, sense importar 
quines siguin les circumstàncies actuals? Quins altres textos bíblics ens mostren la realitat de la 
sobirania de Déu? 

― 46 ―



Lliçó 6   //   Dimarts 3 de novembre

LA DEGENERACIÓ D'UNA NACIÓ

“Perquè m'han deixat, han profanat aquest lloc, han cremat encens a d'altres déus que ni 
ells ni  els seus avantpassats ni  els reis de Judà mai no havien conegut,  i  han omplert 
aquest lloc de sang d'innocents” (Jeremies 19:4).

En  aquest  text  veiem  alguns  pocs  exemples  dels  mals  que  va  cometre  Judà.  A més 
d'abandonar  a  Déu,  van oferir  encens  a  “déus  aliens”,  van vessar  sang innocent  i  “van 
profanar aquest lloc” (NVI). El verb hebreu aquí significa “fer estranger”, “fer estrany”  o 
“profanar”. Si “aquest lloc” era el Temple mateix o Jerusalem, el text no ho diu. El punt 
vital, però, és que la nació havia de ser santa, especial per a Déu (veure Èxode 19: 5 i 6), 
quelcom de diferent i  que es distingís de les nacions que l'envoltaven. Però això no va 
ocórrer. Van perdre el seu caràcter peculiar, el distintiu que els haguera fet un testimoni per 
al món. Senzillament, van arribar a ser igual que els altres.

Quines lliçons hi trobem aquí per a nosaltres?

“I han construït santuaris a Baal per cremar-hi els seus propis fills com a holocaust, cosa que 
jo no els havia manat ni els n'havia parlat, ni m'havia passat mai pel cap” (Jeremies 19:5).

Encara que el concepte de sacrificis humans era conegut en el món antic, era anatema per a 
Déu, qui va prohibir aquesta pràctica als israelites (Deuteronomi 18:10). La frase traduïda “ni 
m'havia  passat  mai pel  cap”,  en hebreu diu:  “no va pujar al  meu cor”.  Aquesta era una 
expressió idiomàtica que mostrava com d'aliena i llunyana de la voluntat de Déu era aquella 
pràctica. Si nosaltres, éssers caiguts i endurits pel pecat, ho trobem detestable, imagina't el que 
hauria estat per a Déu!  

No obstant això, amb el temps, el poder de la corrupció i la cultura van aclaparar tant al 
seu poble que s'havien degradat fins a realitzar aquest horrible ritus. Quina lliçó ha de ser 
això per a nosaltres respecte a com de fàcil podem quedar encegats per la cultura dominant 
que acceptem, o per les pràctiques en que participem i que, si estiguéssim connectats amb 
Déu i en sintonia amb la seva Paraula com hauria de ser, ni tan sols ho consideraríem, sinó 
que ens horroritzaria (veure Hebreus 5:14).
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Dimecres 4 de novembre   //   Lliçó 6

TRENCAR LA GERRA

Com vam veure ahir, la nació havia caigut en una profunda apostasia. No rebien el missatge. 
Aleshores  Déu  va  utilitzar  a  Jeremies  per  a  fer  un  acte  carregat  de  simbolisme  que, 
idealment, els ajudaria a despertar-se davant el perill que afrontaven.

Llegeix Jeremies 19:1 al 15. Què havia de fer Jeremies, i que significava aquest acte?  

Jeremies havia de tornar a la casa del terrisser. Però, aquesta vegada, Déu volia assegurar-se 
que  portés  amb ell  un  testimoni  per  a  que  veiés  exactament  el  que  estava  per  fer.  Els 
testimonis van ser els ancians del poble i  els sacerdots de Judà (Jeremies 19:1).  Com a 
líders, eren responsables del que passés a la nació, raó per la qual necessitaven rebre el 
missatge que Jeremies els havia de donar mitjançant el poder d'un acte simbòlic. El portal de 
la Terrissa (Jeremies 19:2), que era on havia de trencar una gerra de fang podria haver estat 
prop d'on treballaven els terrissaires, i on llençaven els trossos dels gerros que es trencaven. 
D'aquesta manera, el simbolisme era encara més fort.  

De què serveix un gerro de fang trencat? Si el gerro estigués només escardat, encara se'n 
podria trobar un ús,  tot i  que no hagués estat aquesta la intenció original per a utilitzar 
aquest gerro. Però Jeremies no només havia d'escardar-lo. Havia d'esmicolar-lo totalment, 
fent-lo  totalment  inútil.  Entre  la  mateixa  acció  i  les  paraules  que  van  seguir,  és  difícil 
imaginar-se com la gent no podria entendre l'advertiment. Per descomptat, comprendre un 
advertiment i actuar en harmonia amb ell són dues coses molt diferents.

El més aterridor és l'aparent irrevocabilitat de l'acte. Qui pot reparar un gerro esmicolat a 
trossos? Encara que Déu li donés a la nació esperança per al futur, a menys que canviessin, 
els  habitants  de  Judà estaven sentenciats,  ells  i  els  seus  fills.  Tots  els  llocs  que havien 
contaminat amb les seves abominacions i actes pecaminosos ben aviat serien contaminats 
amb els  seus cadàvers.  Tal  vegada la  profunditat  de la  seva depravació es pot entendre 
millor per la profunditat del castig que vindria sobre els seus caps. 

Pensa en quelcom ruïnós, que no es pugui reparar. Per a què se'l va fabricar, i què va succeir 
que ara el fa inservible? Com de curosos hem de ser perquè això no ens passi a nosaltres!
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Lliçó 6   //   Dijous 5 de novembre

LA FAIXA DE LLI

Llegeix Jeremies 13:1 a l'11. Quin era l'acte simbòlic que se li va ordenar fer a Jeremies? 
Quina important lliçó havia d'ensenyar?

Aquest  acte  ha  donat  dificultats  als  intèrprets,  perquè  el  riu  Eufrates  (una  interpretació 
corrent de l'hebreu, però no necessàriament l'única) estava a centenars de quilometres de 
Jerusalem. Esdres va necessitar quatre mesos per a viatjar només en un sentit (Esdres 7:9). A 
fi de comprendre millor el missatge, Déu va fer que Jeremies el recorregués quatre vegades. 
D'aquesta manera, alguns erudits al·leguen que es tractaria d'un altre lloc geogràfic. D'altra 
banda, alguns afirmen que la distància llarga que havia de viatjar l'ajudava a mostrar als fills 
d'Israel com de lluny serien portats. És més, després d'un viatge tan llarg, Jeremies podia 
comprendre el goig de la tornada després de setanta anys de captivitat.

Qualsevol que sigui el cas, la faixa simbolitzava a Jerusalem, amb el Temple pur i sense 
taques en ocasió de la crida. L'home que vesteix el cinturó és Déu mateix. Això mostra, 
entre  altres  coses,  la  vinculació  tan  estreta  que  Déu  tenia  amb  el  seu  poble.  Alguns 
comentaristes  bíblics  han vist  la  importància del  fet  que la  faixa estigués feta de lli,  el 
mateix material de les vestimentes sacerdotals (Levític 16:4); després de tot, Judà havia de 
ser una nació sacerdotal (Èxode 19:6). 

Així com la faixa s'havia podrit, l'orgull de la nació també quedaria malmès. Com una 
faixa s'aferra a la cintura d'una persona, el poble va estar aferrat una vegada a Déu, i va ser 
la font d'alabança i gloria per a ell. Però després s'havia tornat opac i s'havia arruïnat en el 
contacte amb les cultures circumdants.

Llegeix Jeremies 13:11, i compara amb Deuteronomi 4:5 al 8. De quina manera aquests dos 
versicles junts mostren el que va succeir amb la nació? Aquests versicles, a nosaltres què 
ens indiquen?
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Divendres 6 de novembre   //   Lliçó 6

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: La imatge del terrissaire i el fang, especialment 
com se'ns mostre a Romans 9, planteja importants preguntes sobre la manera que tractem 
d'entendre els actes de Déu. Per descomptat, el fet és que, sovint, no ho fem. Això no ens ha 
de sorprendre. Llegeix Isaïes 55:8. Com a éssers humans, senzillament estem molt limitats 
en el que podem saber d'una temàtica, molt més pel que fa a tots els camins de Déu.

Aquest punt, la limitació del coneixement humà, es revela en el que s'ha anomenat el 
“problema de l'autoreferència”. Considera aquesta oració: “El barber de Sevilla afaita a tot 
aquell que no s'afaita a si mateix”. S'afaita a si mateix el barber de Sevilla? Si s'afaités a si 
mateix, no hauria d'afaitar-se a si mateix perquè ell afaita a tot aquell que no s'afaita a si mateix. 
Però si ell no s'afaita a si mateix, aleshores té que afaitar-se per la mateixa raó: perquè ell afaita 
a tot aquell que no s'afaita a si mateix. La resposta constitueix una paradoxa insoluble que 
revela els límits de la raó. D'aquesta manera, si la raó es fa un embolic amb quelcom tan 
mundà com qui afaita al barber de Sevilla, quant més amb quelcom tan profund com la 
naturalesa i l'extensió del tracte de Déu en el món? El que sí tenim és la Creu, que ens dóna 
abundant raó per a confiar en ell i en el seu amor encara que el que succeeix en el seu món 
no tingui cap sentit per a nosaltres.

“Per  a  molts  l'origen  del  pecat  i  el  per  què  de  la  seva  existència  és  causa  de  gran 
perplexitat. Veuen l'obra del mal amb els seus terribles resultats de dolor i desolació, i es 
pregunten com pot existir tot això sota la sobirania d'aquell que té la saviesa, el poder i 
l'amor infinits. Això és un misteri que no es poden explicar. I la seva incertesa i els seus 
dubtes  els  deixen  cecs  davant  les  veritats  plenament  revelades  en  la  Paraula  de  Déu  i 
essencials per a la salvació” (CS 546). 

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. ¿Quins desafiaments ens presenta la idea de l'absoluta sobirania de Déu respecte al tema 

del mal? De quina manera l'escenari de la gran controvèrsia ens ajuda quan afrontem 
preguntes difícils, almenys parcialment per ara?

2. Quins altres símbols pots trobar a la Bíblia? Per què Déu utilitza símbols? Quins són els 
avantatges dels símbols?
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Lliçó 7: Per al 14 de novembre de 2015

LA CRISI CONTINUA
Dissabte 7 de novembre

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Jeremies 9; 10:1-15; 
Romans 1:25; Jeremies 26; Fets 17:30; 5:34-41.

PER A MEMORITZAR:
“Qui hagi d'enorgullir-se que ho faci d'això: d'entendre'm i de conèixer-me 
a mi, que sóc Jehovà, que faig misericòrdia, dret i justícia sobre la terra; 
perquè em complac en aquestes coses ‒diu Jehovà” (Jeremies 9:24).

La major part del llibre de Jeremies tracta dels desafiaments i les lluites que va tenir el 
profeta al tractar d'aconseguir que el poble escoltés les paraules que Déu estava procurant 
transmetre'ls per amor i preocupació per ells.

Imagina't el que hauria succeït si la gent hagués escoltat a Jeremies, i hagués acceptat 
l'advertència del profeta. Si haguessin escoltat  ‒si la  gent, els reis i els líders s'hagueren 
penedit  i  humiliat  davant  Déu‒,  la  terrible  crisi  no  hauria  passat.  L'oportunitat  per  al 
penediment es trobava davant d'ells. Fins i tot després d'haver fet tant mal, comés tantes 
equivocacions, la porta de la salvació estava oberta; però van refusar entrar per ella.

És molt fàcil per a nosaltres, avui, sacsejar el cap davant la duresa dels seus cors. “Tot 
allò els  va succeir  com a exemple per  a nosaltres,  i  ha quedat escrit  per advertir-nos a 
nosaltres que vivim els darrers temps” (1 Corintis 10:11). Tenim aquests exemples davant 
nostre; què aprendrem d'ells?
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Lliçó 7   //   Diumenge 8 de novembre

QUI HAGI D'ENORGULLIR-SE

A Jeremies 9, el profeta va començar la seva lamentació, perquè veia la catàstrofe inevitable 
que  estava  arribant  sobre  el  seu  país  i  el  seu  poble.  Déu  va  pronunciar  judicis  sobre 
Jerusalem,  i  quan Déu diu alguna cosa,  la  fa.  El  que ells  afrontarien no seria  quelcom 
d'accidental, una cosa simplement inexplicable i terrible que passa de tant en tant. No, el que 
afrontarien seria el judici directe de Déu. I  donar-se compte que això feia que Jeremies 
estigués molt trist. Però la seva tristor només era un dèbil reflex del dolor que Déu tingué 
d'haver sentit.

Tot i que el context és diferent, la següent cita capta molt bé la idea: “La Creu és, per als 
nostres sentits entorpits, una revelació del dolor que, des del seu principi, va produir el pecat 
al cor de Déu. Li causen pena tota desviació de la justícia, tot acte de crueltat, tot fracàs de 
la humanitat per assolir el seu ideal. Es diu que, quan van sobrevenir a Israel les calamitats 
que eren el resultat segur de la separació de Déu  ‒subjugació als seus enemics, crueltat i 
mort‒,  Déu ‘es  commogué profundament  per  la  desgràcia  d'Israel’*.  ‘En totes  les  seves 
tribulacions, ell se sentia angoixat [...]. I els va alçar i els portava en braços tot aquell temps 
passat’**” (ED 263).

Llegeix Jeremies 9, el trist plany del profeta. Concentra't especialment als versicles 23 i 24. 
Per què aquestes paraules són avui tan rellevants per a nosaltres?

S'ha dit que, pel que fa a la mort, tots som com una “ciutat no emmurallada”. La saviesa, el 
poder i les riqueses tenen el seu lloc, però confiar en aquestes coses, especialment enmig 
d'una catàstrofe, o quan la mort treu el cap, no té cap ni peus. Enmig d'aquests advertiments 
referents a la ruïna, se li diu a la gent el que realment importa, i això és conèixer i entendre 
per si mateixos, almenys fins allà en que es pugui, la misericòrdia, la justícia i la bondat de 
Déu. Quina altra cosa hi ha que ens doni consol i esperança quant tot el terrenal, tot l'humà, 
incloent la nostra pròpia carn, ens falla? 

Què ens diu la Creu sobre la misericòrdia, la justícia i la rectitud de Déu?

* Jutges 10:16. (Nota del traductor).
** Isaïes 63:9. (Nota del traductor).
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Dilluns 9 de novembre   //   Lliçó 7

CRIATURES O EL CREADOR?

Com ja hem vist, el poble de Déu havia estat cridat per a ser diferent de les nacions del seu 
voltant, submergides en el paganisme, la idolatria i les falses ensenyances. Moltes de les 
advertències dels primers cinc llibres de Moisès van ser dirigides especialment contra el 
seguiment  de  les  pràctiques  dels  seus veïns.  En canvi,  els  israelites  havien de testificar 
davant el món sobre Déu com a Creador i Redemptor. Lamentablement, molta de la història 
de l'Antic Testament és la història de com van ser atrets a diverses pràctiques contra les que 
havien estat advertits.

Llegeix Jeremies 10:1 al 15. En aquests versicles, quin missatge li comunica Déu al seu 
poble? Si  avui,  al  nostre  temps i  cultura,  es  donés aquesta  mateixa amonestació,  com 
estaria escrita?

Jeremies li està dient al poble el que ja hauria de saber: aquests déus pagans només són 
creacions humanes, resultats de la imaginació deformada pels dimonis. Aquest és un clar 
exemple del que Pau, escrivint segles més tard, volia dir quan va escriure d'aquells que “han 
canviat la veritat de Déu per la mentida i han reverenciat i adorat la criatura en lloc del 
Creador. Que ell sigui beneït per sempre. Amén” (Romans 1:25).

Fixa't  aquí  com Pau contrasta  la  creació  amb el  Creador.  Aquest  mateix  contrast  es 
presenta  en  aquests  versicles  de  Jeremies,  que  parlen  sobre  la  impotència  i  la  debilitat 
d'aquests “déus”, en contrast amb el Déu verdader. En tots aquests textos,  Jeremies està 
tractant de mostrar a la gent la neciesa de confiar en aquestes coses, que són incapaces de 
fer alguna cosa. Tot això en contraposició amb el Déu creador, qui no només va crear el món 
sinó també el sosté amb el seu poder (Hebreus 1:3).

Encara que aquests  textos son antics,  el missatge és encara rellevant.  Podrem no ser 
temptats  a  inclinar-nos i  adorar estàtues fetes  per homes; i  no molts  de nosaltres  estem 
angoixats pels senyals en els cels. En canvi, encara és fàcil que (i pensant en el dia del 
judici) nosaltres posem la nostra confiança en coses que no poden salvar-nos més del que 
van poder els ídols salvar a Judea.

Quines són algunes coses en les que, si no som curosos, podem confiar més del que hauríem?
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Lliçó 7   //   Dimarts 10 de novembre

UNA CRIDA AL PENEDIMENT

Llegeix Jeremies 26:1 al 6. Aquí, quina esperança ofereix Déu al poble?

El missatge aquí era el mateix que trobem en tota la Bíblia, a l'Antic Testament i al Nou 
Testament: la crida al penediment, a apartar-nos dels nostres pecats i a trobar la salvació que 
Déu ofereix a tots.

Quin és el missatge dels següents textos? 2 Cròniques 6:37-39; Ezequiel 14:6; Mateu 3:2; 
Lluc 24:47; Fets 17:30.

“Tots els habitants de Judà eren persones sense mèrits; però Déu no volia renunciar a ells. 
Per mitjà d'ell, el seu nom havia de ser exalçat entre els pagans. Molts que desconeixien per 
complet els seus atributs encara havien de contemplar la glòria del caràcter diví. Amb el 
propòsit de presentar clarament els seus designis misericordiosos, seguia enviant als seus 
servents els profetes amb el missatge: ‘Torneu enrere cadascun de vosaltres del vostre mal 
camí’ (Jeremies 25:5). ‘Per amor del meu nom retinc la meva còlera, i pel meu honor m'he 
contingut per no destruir-te’. ‘Per mi, per respecte de mi mateix ho faré, perquè, com podria 
deixar que es profanés el meu nom? No cediré la meva glòria a cap altre!’ (Isaïes 48:9, 11)” 
(PR 235).

Als dos Testaments, el missatge de Déu també és el mateix per a tots nosaltres: som 
pecadors, hem fet el mal, mereixem el càstig. Però, per mitjà de la Creu de Crist, per mitjà 
de la  mort  expiatòria de Jesús,  Déu va traçar el  camí per  a  que tots  puguem ser salvs. 
Necessitem reconèixer la  nostra pecaminositat,  necessitem reclamar per fe els  mèrits  de 
Jesús, que se'ns dóna lliurament malgrat la nostra indignitat, i necessitem penedir-nos dels 
nostres pecats. I, per descomptat, el veritable penediment inclou col·locar el pecat fora de 
les nostres vides per la gràcia de Déu.

No importa el que hem fet, ens podem penedir dels nostres pecats i ser perdonats. Aquesta és 
la gran provisió de l'evangeli. ¿De quins pecats necessites penedir-te ara mateix?
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Dimecres 11 de novembre   //   Lliçó 7

LA CRIDA PER A MORT

Mirant enrere, des de la nostra perspectiva, és difícil creure com de dur era el cor del poble. 
Com vam veure a la lliçó d'ahir, el missatge de Jeremies ‒tot i la seva contundència‒ estava 
ple d'esperança. Si s'hagueren empenedit, Déu hauria desviat l'horrible càstig que, basat en 
les promeses i les malediccions del Pacte, cauria sobre ells. Si només feien el que haurien de 
fer, si només obeïen a Déu i aconseguien la benedicció que porta l'obediència, tot estaria bé. 
Déu  perdonaria,  Déu  sanaria,  Déu  restauraria.  La  provisió  de  l'evangeli,  que  finalment 
vindria mitjançant el sacrifici de Jesús, seria suficient per a perdonar tots els seus pecats i 
restaurar-los.

Quin missatge d'esperança, promesa i salvació!

Quina va ser la resposta que van donar a Jeremies i  el  seu missatge? (veure Jeremies 
26:10, 11).

A Israel, només una cort legalment reunida podia pronunciar una sentència de mort. Només 
el vot de la majoria dels jutges era acceptable per a la sentència de mort. Els sacerdots i el 
profetes van perseguir a Jeremies amb les seves acusacions mortals. Els qui s'oposaven a ell 
volien presentar-lo com a un criminal polític i com a traïdor.

Quina va ser la resposta de Jeremies? (veure Jeremies 26:13-15).

Jeremies no es va retractar. Amb l'amenaça de mort davant d'ell, el profeta, potser amb algun 
temor,  no va delimitar una sola paraula del  missatge que havia rebut de Déu,  qui ja  al 
principi  l'havia  advertit  que  especialment  no  retingués  cap  paraula  (Jeremies  26:2). 
D'aquesta manera, en contrast amb el Jeremies que a vegades s'estava queixant, plorant i 
maleint el dia del seu naixement, apareix ara com un home de Déu mantenint-se ferm en les 
seves conviccions.

Quan va ser la darrera vegada que vas haver de mantenir-te ferm, amb algun cost personal, en 
favor de la veritat com és [creure]* en Jesús? Si mai no ho has hagut de fer, quin és el problema?

* [Text afegit pel traductor].
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Lliçó 7   //   Dijous 12 de novembre

JEREMIES FUIG

Com ahir vam veure, qualssevol que van ser els seus temors o les seves emocions, Jeremies 
es va mantenir ferm, encara que va percebre la mort potencial que la seva posició podia 
portar-li. Va advertir als prínceps i al poble, molt clarament, que si el mataven afrontarien el 
càstig per derramar sang innocent (Jeremies 26:15). Jeremies sabia que ell no era culpable 
de les acusacions en contra d'ell.

Llegeix Jeremies 26:16 al 24. Com va escapar Jeremies de la mort?

És fascinant que els sacerdots i els profetes, els qui suposadament havien de ser els líders 
espirituals, haguessin de ser renyats i desafiats per simples “ancians” i gent comú, que van 
sortir en defensa de Jeremies. Van recordar el cas de Miquees, que havia viscut a Israel un 
segle abans que Jeremies. El rei no va ferir a Miquees, sinó que va escoltar el seu consell, 
tota la nació se'n penedí, i es va evitar aquell desastre, almenys per un temps. Ara, als dies 
de Jeremies, aquest poble més savi que els seus líders volia evitar a la nació el cometre un 
gran error al matar al profeta de Déu.

L'alliberament va emfatitzar que Jeremies no era culpable d'allò del que se l'acusava. 
Però l'odi dels sacerdots i dels profetes es va fer més fort. La ira i el desig de venjar-se van 
créixer en ells de tal manera que en un altre moment colpejarien amb tota la seva fúria a 
Jeremies. El seu alliberament significava només un moment de tranquil·litat per al profeta; 
no estava completament fora de perill.

El que aquí podem veure és un exemple de la manera que algunes persones van aprendre 
les  lliçons  del  seu  passat  mentre  que  altres,  coneixent  la  mateixa  història,  van  refusar 
aprendre  les  mateixes  lliçons.  Podem veure  quelcom de semblant  en el  que va  succeir, 
segles més tard, amb el fariseu Gamaliel i el seu advertiment als altres líders respecte a com 
tractar als seguidors de Jesús.

Llegeix Fets 5:34 al 41. Quines semblances existeixen entre això i el que li va succeir al profeta 
Jeremies? I, més important encara, quines lliçons podem aprendre de la història i dels errors 
d'aquells que van estar abans que nosaltres?
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Divendres 13 de novembre   //   Lliçó 7

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: “Hem conegut l'amor en aquest fet: Ell ha donat la 
seva vida per nosaltres” (1 Joan 3:16). Sens dubte, podem mirar la naturalesa, las relacions 
humanes i les meravelles de la creació mateixa, i obtenir una visió de l'amor de Déu, per 
molt que el pecat hagi danyat aquesta creació com així també la nostra habilitat per apreciar-
la o fins i tot per llegir-la correctament. Però, a la Creu, els vels van ser trets i el món va 
rebre la més clara i forta revelació possible d'aquest amor, un amor tan gran que va portar a 
Ellen G. White a anomenar-lo “la separació dels poders divins” (“Comentarios de Elena G. 
de White”, CBA, 7:935, 936).

La separació dels poders divins?
Tan gran era l'amor de Déu per nosaltres que els components de la Deïtat,  els quals 

s'estimaven des de l'eternitat,  van suportar aquesta “separació” per a redimir-nos. “”Déu 
meu,  Déu  meu,  per  què  m'has  abandonat?”  (Mateu  27:46)  és  l'expressió  més  clara  i 
poderosa d'aquesta “separació”, del que li va costar salvar-nos. Aquí podem veure una altra 
vegada el dolor i el patiment que Déu va suportar per causa del nostre pecat.

No és estrany, doncs, que “nosaltres estimem perquè ell ens ha estimat primer” (1 Joan 
4:19). Per descomptat, com humans caiguts només imitem aquest amor, i fins i tot aquesta 
imitació sovint és desfigurada pel nostre propi egoisme i desitjos pecaminosos. L'amor de 
Déu transcendeix el nostre; reflectim l'amor de Déu de manera semblant a la que un bassal 
de fang amb oli reflecteix el cel.

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Encara que molts de nosaltres avui no adorem animals o objectes de la naturalesa de la 

mateixa forma que ho feien els humans a l'antiguitat, de quines maneres estem en perill 
de fer un ídol o un déu de la naturalesa mateixa?

2. Quina és la funció del penediment en la vida d'un cristià? És a dir, llevat del penediment 
inicial amb el que acceptem a Jesús per primera vegada, quina funció segueix tenint el 
penediment en la vida de fe?

3. Intenta embolicar la teva ment al voltant de la idea de la “separació dels poders divins”. 
En quin sentit hem d'entendre això? Tot i que no ens digui cap altra cosa, què ens diu 
respecte a com de mortal i costós és el pecat?
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Lliçó 8: Per al 21 de novembre de 2015

LES REFORMES DE JOSIES
Dissabte 14 de novembre

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: 2 Cròniques 33; 
Habacuc 1:2-4; 2 Reis 22; Filipencs 2:3-8; 2 Reis 23:1-28; 1 Corintis 5:7.

PER A MEMORITZAR:
“No hi hagué, abans de Josies, cap rei que s'hagués convertit com ell a 
Jehovà, amb tot el seu cor, amb tota la seva ànima i amb totes les seves 
forces, seguint tota la Llei de Moisès; ni, després d'ell, no se n'ha alçat cap 
d'igual” (2 Reis 23:25).

Els pares saben les dificultats de veure com els seus fills, en especial quan aquests ja són 
grans  i  estan  fora  del  control  patern,  fan  eleccions  equivocades  que  els  feriran.  Per 
descomptat,  aquest  dolor  intern  no  és  només  de  pares  a  fills:  Qui  no  ha  vist  amics  o 
familiars prendre decisions que els hi són perjudicials? Aquest és un desgraciat aspecte del 
que significa tenir lliure albir. Aquesta llibertat moral d'elegir no significa res si no tenim la 
llibertat de fer eleccions equivocades. Un ésser “lliure” que pot escollir només el correcte no 
és realment lliure, ni tan sols verdaderament moral.

Gran part de l'Escriptura és la història de Déu advertint al seu poble sobre no prendre 
decisions equivocades. També d'això tracta la major part del llibre de Jeremies: els precs de 
Déu a la seva nació elegida, respectant el seu lliure albir.

La major part de les històries no són bones, però aquesta setmana veurem a un dels pocs 
reis que “es va comportar rectament als ulls de Jehovà”.
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Lliçó 8   //   Diumenge 15 de desembre

ELS REGNATS DE MANASSÈS I AMON

Per molt que ens agradi parlar d'objectivitat, de veure les coses com realment són, com a 
éssers humans som desesperadament subjectius. Veiem el món no tant com en realitat és, 
sinó  com som  nosaltres.  I,  perquè  som éssers  caiguts  i  corromputs,  aquesta  corrupció 
impactarà les nostres percepcions i interpretacions el món que ens envolta. Per exemple, de 
quina altra  manera  podem explicar  a  algú com el  rei  Manassès  de  Judà (686-643 a.C., 
aproximadament) en aquests primers anys de la seva terrible apostasia? Difícilment podem 
imaginar-nos de quina manera justificava en la seva ment les horribles abominacions que va 
permetre que florissin a Judà.

Llegeix 2 Cròniques 33. Què ens diu aquesta història sobre com de corrupte va ser el rei 
Manassès? Més encara, què ens diu sobre la disposició de Déu a perdonar?

Sense cap dubte, ser arrossegat a Babilònia aferrat amb garfis i subjectat amb cadenes de 
bronze de ben segur que va ser una situació que va fer repensar la seva vida. Manassès 
certament es va penedir dels seus mals camins i, quan va ser restaurat al tron, va procurar 
reparar el dany que havia fet; però el mal era major del que podia imaginar.

“Però aquest penediment, per notable que fos, va ser massa tardà per a salvar el regne de 
les  influències  corruptores  dels  anys  que  s'havia  practicat  la  idolatria.  Molts  havien 
ensopegat i caigut, per a no tornar-se a aixecar” (PR 282). I més trist encara va ser que entre 
els que van ser impactats per l'apostasia de Manassès hi era el seu fill Amon, qui va ocupar 
el tron desprès de la mort del seu pare i “va fer allò que és dolent als ulls de Jehovà, tal com 
havia fet Manassès, el seu pare. Amon va oferir sacrificis a tots els ídols que Manassès, el 
seu pare, havia fet, i els donà culte” (2 Cròniques 33:22). Pitjor encara, a diferència del seu 
pare, Amon mai es va penedir dels seus camins. 

Qui  no coneix  personalment  les  terribles  conseqüències  que poden provenir  fins  i  tot  dels 
pecats que van ser perdonats? Quines promeses pots reclamar per tenir la victòria sobre el 
pecat?  Per  què  no  les  reclames  ara,  abans  que  el  pecat  produeixi  les  seves  tristes 
conseqüències?
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Dilluns 16 de novembre   //   Lliçó 8

UN NOU REI

Un predicador va dir una vegada: “Siguin curosos en el que demanin en oració. Pot ser que 
ho rebin”. Israel havia demanat i anhelat un rei com tenien les nacions del seu voltant. Van 
rebre el que havien demanat, i molta de la història d'Israel desprès de l'era dels jutges és un 
relat  de  la  manera  que  aquells  reis  es  van  corrompre  en  el  tron  i,  com a  resultat,  van 
corrompre també a la nació.

No obstant, sempre hi han excepcions, com el rei Josies, que a l'any 639 a.C va ascendir 
al tron i va governar fins el 608 a.C.

Quin és el context en que el nou rei va arribar al tron?

Encara que es suposa que la democràcia és el govern del poble, generalment no es concebia 
que funciones com en aquest cas. Això no obstant, la gent va fer conèixer la s eva voluntat, i 
es va actuar d'acord amb ella. El jove rei va arribar al tron en una època de molta agitació, 
apostasia i violència, fins i tot en els més alts nivells del govern. Veient el que succeïa, molts 
fidels en la terra s'havien preguntat si les promeses de Déu per a l'antic Israel s'acomplirien. 
“Des d'un punt de vista humà, semblava quasi impossible que s'assolis el propòsit diví per a 
la nació elegida” (PR 283).

L'ansietat d'aquests fidels es va expressar en les paraules del profeta Habacuc. Llegeix 
Habacuc 1:2 al 4. Què estava volent dir el profeta?

Lamentablement, la resposta al problema de la iniquitat, la violència, les lluites i la il·legalitat 
vindria  des  del  nord,  dels  babilonis,  a  qui  Déu utilitzaria  per  a  a  castigar  al  seu poble 
esgarriat. Com ja hem vist, no tenien perquè patir d'aquella manera; tot i això, per quant van 
refusar penedir-se, van afrontar el castig que els seus pecats havien portat sobre ells.

Com de sovint “el propòsit diví”, des del punt de vista humà, sembla impossible d'acomplir-se? 
Què ens diu això de com, per fe,  necessitem anar més enllà del que veiem o comprenem 
plenament?
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Lliçó 8   //   Dimarts 17 de novembre

JOSIES EN EL TRON

Josies tenia l'edat de vuit anys quan va començar a regnar, i va regnar trenta-un anys a 
Jerusalem. El nom de la seva mare era Jedidà, filla d'Adaià, de Boscat. Es va comportar 
rectament davant el ulls de Jehovà, i en tot va seguir el camí de  David, el seu avantpassat, 
sense desviar-se'n ni a dreta ni a esquerra” (2 Reis 22:1, 2).Considerant el context de la 
seva arribada al tron, què veiem de notable en aquests textos?

La  Bíblia  no  ens  dóna  cap  explicació  sobre  aquest  jove  notable;  considerant  les 
circumstàncies, hauria  estat lògic que fora tan corrupte i malvat com el seu pare, però en 
aquest cas no va ser així. Per la raó que fos, va triar un camí diferent, i això va tenir un 
impacte positiu sobre la nació encara que, en darrera instància, limitat.

A 2 Reis 22 s'anomena el que Josies feia respecte al Temple. D'ençà la dedicació del 
Temple feta per Salomó, havien passat llargs segles fins les reformes de Josies (622 a.C.). 
Els reis realment no havien tingut cura del Temple. El temps havia malmès l'edifici que una 
vegada  havia  estat  bonic.  El  jove  rei  va  veure  que  el  Temple  ja  no  era  adequat  per  a 
l'adoració a causa dels llargs anys d'abandonament. 

Què va fer Josies quan va descobrir que el Temple estava tant deteriorat? (2 Reis 22:3-7).

Avui diríem que el rei va enviar al seu ministre de finances al gran sacerdot per demanar-li 
que fes planificació,  i  supervisés l'obtenció dels  materials i  la mà d'obra requerits per a 
renovar el Temple. No van tenir de donar raó dels diners que els havien confiat perquè 
estaven actuant amb fidelitat. Josies els va mostrar confiança i, pel que llegim al registre, 
aquesta confiança va ser honrada.

Remodelar el Temple estava bé, però, al cap i a la fi, què és realment vital per a un verdader 
reavivament i reforma? (Veure Filipencs 2:3-8).
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Dimecres 18 de novembre   //   Lliçó 8

EL LLIBRE DE LA LLEI

La renovació del Santuari, per molt temps el centre de l'adoració israelita, era important, 
però la renovació de l'edifici no era tot el necessari. Encara que estigui destinada a ajudar als 
adoradors a sentir quelcom del poder i la grandesa de Déu, qualsevol estructura, per més 
bonica i complexa que sigui, en ella mateixa no és suficient per a evocar pietat entre la gent. 
La història és plena de relats tristos de persones que en un moment estan “adorant” en una 
bonica església, i al moment següent estan cometent atrocitats, potser inclús instigades pel 
que van aprendre dins de la bonica estructura. 

Llegeix 2 Reis 22:8 a l'11.  Què va succeir  durant  la renovació del  Temple? Quina és la 
importància de la reacció de Josies enfront a aquests esdeveniments?

Van trobar part del Llibre de la Llei de Moisès; la Bíblia no ens diu quina part o si va ser el 
llibre complert. Probablement el van trobar enterrat en alguna part de les parets del Temple.

Llegeix 2 Reis 22:12 al 20. Quin va ser el missatge d'Huldà al poble? Què ens han de dir 
aquestes paraules a nosaltres?

Huldà va transmetre el mateix missatge que Jeremies havia profetitzat varies vegades, La 
gent que s'havia apartat de Déu havia anat cavant la seva pròpia tomba amb els seus fets, i 
recolliria les conseqüències.

“Per mitjà d'Huldà, el Senyor va avisar a Josies que la ruïna de Jerusalem no es podia 
evitar. Tot i que el poble s'humilies davant Déu, no s'escaparia al seu càstig. Els seus sentits 
havien estat esmorteïts durant tant de temps pel mal fer que, si el judici no queia sobre ells, 
no tardarien en tornar a la mateixa conducta pecaminosa. La profetessa Huldà va declarar: 
‘Això respon Jehovà, el Déu d'Israel: Digueu a l'home que us ha fet venir a mi: Això diu 
Jehovà: Heus aquí que faré venir la desgràcia sobre aquest lloc i els seus habitants, totes les 
sentències del llibre que acaba de llegir el rei de Judà. Perquè m'han rebutjat i han cremat 
encens a déus forasters, han provocat la meva indignació amb totes les obres de les seves 
mans. Per això s'ha encès la meva còlera contra aquest lloc i no s'apagarà’ (versicles 15-17)” 
(PR 294).
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Lliçó 8   //   Dijous 19 de novembre

LES REFORMES DE JOSIES

Malgrat  l'advertiment  de  la  ruïna  venidora,  Josies  encara  estava  decidit  a  comportar-se 
“rectament davant els ulls de Jehovà”. Tal vegada no es podia evitar el desastre, “però al 
anunciar els càstigs retributius del Cel, el Senyor no retirava l'oportunitat de penedir-se i 
reformar-se; i Josies, discernint en això que Déu tenia bona voluntat per a temperar els seus 
judicis amb misericòrdia, va resoldre fer tot allò que estigués al seu poder per a realitzar 
valentes i decidides reformes” (PR 294, 295).

Llegeix 2 Reis 23:1 al 28. Quina era l'essència de la reforma que el fidel rei va procurar 
produir en la seva corrompuda nació? Què ens diuen aquests actes sobre com de dolentes 
havien arribat a ser les coses en la nació escollida?

Josies va reunir a tot el poble a Jerusalem a fi de renovar el seu pacte amb Déu. Va llegir el 
recentment trobat Llibre de la Llei, i aleshores va fer el vot de seguir al Déu d'Israel.

El rei no va executar aquesta obra per si mateix, sinó que va demanar als que tenien 
responsabilitats  espirituals  que  fessin  el  que  fora  necessari.  Per  exemple,  a  través  dels 
segles,  diversos objectes  ‒estàtues i  símbols que van popularitzar l'adoració estrangera a 
Israel‒ s'havien reunit en el Temple. Algunes vegades havien estat part de les condicions de 
pau, imposades a la nació; a vegades els reis les havien exhibit per a demostrar la seva 
pacificació,  un  senyal  de  rendició.  Foren  quines  foren  les  raons,  no  correspondria  que 
estiguessin allà, i Josies va ordenar que es retiressin i que siguessin destruïdes.

A més, la celebració de la Pasqua durant la reforma de Josies no va passar només dins les 
llars,  com havia  estat  anteriorment,  sinó que  tota  la  nació  la  va  celebrar  unida.  El  seu 
missatge simbòlic era que havien deixat darrera una època antiga, i  ara havia arribat un 
temps nou en el que es comprometien a servir al verdader Déu, que els havia tret d'Egipte, 
que els havia proveït una llar com havia promès i que estaven amb ells en la seva vida 
diària.

La importància de celebrar una Pasqua nacional era començar quelcom nou perquè totes les 
coses velles havien acabat (almenys idealment). Què significa el simbolisme de la Pasqua per a 
nosaltres ara, com adventistes del setè dia? (Veure 1 Corintis 5:7).

― 63 ―



Divendres 20 de novembre   //   Lliçó 8

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: La profunditat de la corrupció que havia a Israel 
pot veure's en la mena de reformes que va iniciar Josies. Però, com va ser que la nació havia 
caigut tan avall? En un sentit, la resposta és senzilla: van caure tan baix per causa de la seva 
humanitat. De quant s'ha degradat la humanitat va quedar manifest en un famós experiment 
realitzat a la Universitat de Yale a la dècada de 1960.

Els participants van ser incorporats mitjançant anuncis als diaris, se'ls va dir que haurien 
d'administrar xocs elèctrics a persones que es trobaven lligades a cadires en una habitació 
del costat. Els interruptors que controlaven els xocs estaven marcats des de “Xoc lleuger” 
fins a “Perill: xoc sever”, incloent-hi dos més, marcats amb “XXX” sinistres. Se'ls va dir 
que  administressin  els  xocs  d'acord  amb  les  ordres  que  els  donarien  els  científics  que 
conduïen l'experiment. Al fer-ho, escoltarien els crits i els precs de misericòrdia provinents 
de l'altra habitació. En realitat,  la gent a l'altra habitació senzillament estava actuant: no 
rebien cap mena de xoc elèctric.  El  tema de l'estudi era veure fins a  quin punt aquests 
participants normals podien infringir “dolor” a persones que no coneixien només perquè 
se'ls ordenava fer-ho. Els resultats van resultar ser aterradors. Tot i que molts van mostrar 
ansietat, pertorbació i, fins i tot, enuig, això no va deturar a un sorprenent 65 per cent d'ells, 
que van aplicar els “xocs” més severs, creient que realment estaven ferint a l'altra persona. 
El director de l'experiment va escriure que “la gent ordinària, senzillament, feia la seva tasca 
i, sense cap hostilitat especial per la seva part, pot arribar a ser agent fautor en un terrible 
procés destructiu”. Quantes persones “normals” han fet coses terribles a través de la història, 
o  encara  avui?  Masses,  certament.  Per  què?  Els  cristians  coneixem  la  resposta.  Som 
pecadors; així de senzill i clar.

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Què ens diu la reforma de Josies sobre la importància de la Paraula de Déu a la nostra 

vida?
2. Es podria plantejar ara una pregunta vàlida: Si fos massa tard per a evitar una catàstrofe 

pròxima,  per què cridar al  penediment,  al  reavivament i  a  la  reforma? Quin seria  el 
propòsit? Quina resposta donaries? De quina manera la raó podria trobar-se en la forma 
que aquest reavivament impactaria en cada persona individualment, més enllà de la nació 
com un tot?
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Lliçó 9: Per al 28 de novembre de 2015

EL JOU DE JEREMIES
Dissabte 21 de novembre

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Jeremies 16:1-13; Osees 1:1-3; 
Jeremies 27:1-18; Daniel 4:25; Jeremies 28; 2 Timoteu 4:3, 4.

PER A MEMORITZAR:
“Dirigint-se a tots deia: ‘Si algú vol venir darrere meu, que es negui a si 
mateix, que prengui la seva creu cada dia i em segueixi’” (Lluc 9:23).

Com ja hem vist, els profetes de Déu van predicar no només mitjançant paraules, sinó també 
per mitjà de lliçons objectives. A vegades, els profetes havien de viure els seus missatges: 
era una altra manera de presentar els temes.

D'aquesta manera, Jeremies una altra vegada va ser cridat a “viure” les paraules que havia 
d'entregar. Primer, havia d'utilitzar un jou de fusta. “Així m'ha dit Jehovà: Fes-te uns lligams i 
uns jous i posa-t'ho al coll” (Jeremies 27:2). Aquest fet de ben segur que va comportar una 
feixuga carrega, fins i tot en les millors circumstàncies; en aquest cas va arribar a ser més 
difícil perquè un fals profeta va desafiar el que havia dit Jeremies. Aquesta setmana podrem 
donar un cop d'ull  a  la veritat i  a l'error barallant-se pel  cor i  la ment de les persones. 
Veurem, també, de quina manera un missatge de gràcia també pot ser un missatge fals.

Jeremies també tenia prohibit entrar en dol quant altres gemegaven i gaudir quan altres 
gaudien. En aquests casos, el punt era ajudar a la gent a percebre el que els venia al damunt 
per causa dels seus pecats, per a que se'n penedissin i obeïssin, i d'aquesta manera reduir les 
tristes conseqüències de les seves accions pecaminoses.
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Lliçó 9   //   Diumenge 22 de novembre

UNA VIDA SOLITÀRIA

Sens dubte,  la sort  de la  vida de Jeremies no va ser fàcil  (ell  també seria el primer en 
admetre-ho). Però les coses encara eren més dures del que podríem imaginar.

Llegeix Jeremies 16:1 al 13. Quin va ser el missatge de Déu a Jeremies que aquí trobem? 
Per sever que haguera estat,  en quin sentit  hauria estat una benedicció per al profeta? 
(Comparar amb Osees 1:1-3).

En contrast amb Osees, que havia de prendre per muller una prostituta per a mostrar el grau 
de corrupció existent en la relació entre Israel i Déu a causa de l'adulteri espiritual de la 
nació, Jeremies havia d'abstenir-se de casar-se i de tenir fills. Això era una cosa més aviat 
rara  i  extremista  per  aquell  temps  i  cultura.  A Israel,  començar  una  família  era  molt 
important per a qualsevol jove. A més de l'amor i la companyonia dels cònjuges, també era 
important mantenir el nom de la família. Per què Déu va prohibir això a Jeremies? Perquè 
així la seva pròpia vida seria una lliçó objectiva sobre com de terrible seria el temps quan les 
famílies es dividirien i quan el dolor de la separació arribaria a ser una feixuga càrrega per 
als supervivents. La manca de vida familiar per a Jeremies era un advertiment constant i una 
lliçó per als seus contemporanis.

La solitària sort de Jeremies s'estenia també a altres àrees. Se'l va prohibir entrar dins una 
casa on hi haguera dol; això simbolitzava l'actitud de Déu enfront la manca de disposició del 
poble per a respondre a les crides al penediment i al reavivament.

Juntament  amb  el  temps  de  dol,  no  havia  d'anar  als  llocs  on  hi  hagués  alegria  i 
celebracions. Això era per a simbolitzar que vindria un temps on els babilonis posarien fi a 
tot el seu goig i alegria.

D'aquestes maneres, a Jeremies li eren negats els vincles humans que es forgen en la 
tristor o l'alegria. La seva vida i les tristors de la seva vida havien de ser lliçons objectives. 
Si tan sols la nació hagués après d'elles!

De quina manera aquest  informe ha d'ajudar-nos  a apreciar  el  suport  humà que donem o 
rebem? Per important que sigui aquest suport, com podem aprendre que el nostre millor ajut ve 
només del Senyor?
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Dilluns 23 de novembre   //   Lliçó 9

EL JOU DE JEREMIES

Llegeix Jeremies 27:1 al 18. Quin és el missatge de Déu, aquí, per al poble? Per què per a 
molts això podria semblar una traïció? 

El  jou  que  Jeremies  havia  de  posar  sobre  el  seu  cos  era  un  senyal  inconfusible  de  la 
humiliació  que  la  nació  jueva  patia,  era  el  que  anomenem  una  ocupació  militar  (a 
Deuteronomi 28:48 i 1 Reis 12:4, la idea del jou apareix com una expressió d'opressió). 
Jeremies havia d'experimentar físicament el que significava la invasió babilònica. El jou de 
fusta  que  Jeremies  va  posar  sobre  el  seu  coll  i  espatlles  mesurava  un  metre  i  mig  de 
llargària, i uns vuit centímetres de profunditat. L'essència del seu missatge era que si un país 
es rebel·lava contra Babilònia Déu ho entendria com si el país es rebel·les contra ell i, com a 
resultat, els rebels patirien.

Tot i que hi ha certa ambigüitat en els textos originals, sembla ser que Jeremies no va 
haver de fer només un jou per a ell mateix, sinó també pels enviats de països estrangers que 
havien anat a Jerusalem i estaven maquinant complots contra Nabucodonosor malgrat els 
advertiments del Senyor de no fer-ho. La reacció natural seria barallar-se contra un invasor 
estranger, que és el que ells desitjaven fer. Sens dubte, llavors, les paraules de Jeremies no 
van ser de cap manera benvingudes.

Què és especialment important del missatge de Jeremies 27:5? (Vegeu també Daniel 4:25).

Aquí  una altra  vegada,  com apareix a tota  la  Bíblia  ‒Antic i  Nou Testaments‒,  Déu el 
Creador és Sobirà sobre tota la Terra. Fins i tot enmig del que semblaria ser caos i catàstrofe 
(invasió i domini per part d'una nació pagana), es revelaven el poder i l'autoritat de Déu, i 
això hauria de ser una font d'esperança per al romanent fidel.

És dolent estar sota un jou de servitud. Però pregunta't: He posat a algú sota un jou injust? Si 
es així, per què no treure'l ara?
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Lliçó 9   //   Dimarts 24 de novembre

GUERRA ALS PROFETES

Les males notícies són dolentes i, ben sovint, no volem escoltar-les o desitgem racionalitzar-
les. Aquest va ser el cas que aquí veiem en Judà, quan Jeremies i el jou que portava a sobre 
era un missatge inequívoc d'advertiment. “La sorpresa del congregats representants de les 
nacions no va conèixer límits quan Jeremies, portant un jou sobre el coll, els va donar a 
conèixer la voluntat de Déu” (PR 327).

Llegeix Jeremies 28:1 al 9. Imagina't que ets un habitant de Judea observant el que passa. A 
qui creuries? A qui voldries creure? Quina raó tindries per a creure en Hananià en comptes 
de creure en Jeremies?

Jeremies va alçar la seva veu en nom de Déu i Hananià també va parlar en nom de Déu. 
Però qui parlava per Déu? No podien fer-ho tots dos! Avui, per a nosaltres, la resposta és 
òbvia. Per algú d'aquell temps, la resposta correcta podria haver estat més difícil, tot i que 
Jeremies va presentar un punt fort als versicles 8 i 9: el profetes en el passat van predicar el  
mateix missatge que jo, de judici i condemna.

“En presència dels sacerdots i del poble, Jeremies els va pregar que es sotmetessin al rei 
de Babilònia pel plaç que el Senyor els hi havia especificat. Va citar als homes de Judà les 
profecies d'Osees, d'Habacuc i de Sofonies, i d'altres que tenien missatges de reprensió i 
amonestació similars als seus propis. Els va recordar esdeveniments que havien succeït en 
compliment de profecies relatives a la retribució pel pecat del qual no se n'havien penedit. 
En el passat, els judicis de Déu havien caigut sobre els impenitents en exacte compliment del 
seu propòsit tal com havia estat revelat per intermedi dels seus missatgers” (PR 327, 328). 

Així  com  avui  hem  d'aprendre  lliçons  de  la  història  sagrada,  Jeremies  procurava 
aconseguir  que el  poble  de  la  seva època fes  el  mateix:  aprendre del  passat,  per  a  no 
cometre els mateixos errors que van cometre els seus avantpassats. Si havia estat dur per a 
ells escoltar-lo abans, ara, amb el “ministeri” de Hananià per a contrarestar-lo, la tasca de 
Jeremies era molt més difícil.

Hananià,  de  qui  el  seu  nom  significa  “Déu  va  tenir  molta  gràcia”,  semblava  presentar  un 
missatge de perdó i de salvació. Quines lliçons hem d'aprendre d'aquest fals predicador de 
gràcia?
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Dimecres 25 de novembre   //   Lliçó 9

EL JOU DE FERRO

La batalla  entre  els  profetes  no va ser  només de  paraula,  sinó també d'actes.  Obeint  el 
mandat de Déu, Jeremies va posar el jou de fusta al voltant del seu coll; això era un símbol 
evident del missatge que portava al poble.

Llegeix Jeremies 28:1-11. Quin és el simbolisme profètic de l'acte de Hananià?

Imagina't, per exemple, que després que Jesús va maleir la figuera (Marc 11:13, 19-21) algú 
que haguera escoltat el que Jesús deia, i sabent el que havia passat, haguera plantat una altra 
figuera al mateix lloc, en un intent de refutar la profecia de Jesús. Això és el que va fer 
Hananià  amb  Jeremies  i  la  profecia  que  el  seu  jou  simbolitzava.  Era  un  acte  d'obert 
desafiament al que havia dit Jeremies.

Fixa't, també, en la reacció de Jeremies. Els textos no registren res del que va dir després 
que el  jou va  ser  trencat.  Només se'n  va  anar.  Si  la  història  hagués  acabat  allà,  hauria 
semblat que el profeta Jeremies s'havia retirat, derrotat.

Llegeix  Jeremies  28:12  al  14.  Què  va  succeir  temps  després  que  el  profeta  Hananià 
trenqués el jou? Quin va ser el nou missatge de Jeremies?

La resposta de Jeremies no va ser un missatge de venjança: tu em vas fer allò, doncs jo et  
faré això altre. En canvi, va ser un altre missatge clar del Senyor, però més fort encara que 
l'anterior. Algú podria haver trencat un jou de fusta, però qui podria trencar un de ferro? En 
un sentit, el que Déu els deia era que, per la seva obstinació i per refusar obeir-lo, només 
estaven fent que les coses anessin a pitjor. Si creus que un jou de fusta és pesat, pensa amb 
un de ferro.

Qui no ha après pel camí difícil que a vegades l'obstinació fa que les coses siguin pitjors? Quan 
tractem amb el Senyor, per què sempre és millor sotmetre'ns i rendir-nos immediatament que 
seguir barallant-nos i fer que les coses siguin més difícils?
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Lliçó 9   //   Dijous 26 de novembre

CONFIAR EN MENTIDES

“Escolta, Hananià: Jehovà no t'ha enviat, i tu fas que aquest poble confiï en la mentida” 
(Jeremies 28:15).

La resposta al voltant de qui estava en el correcte, si Jeremies o Hananià, va arribar força 
aviat. Jeremies 28:16 i 17 ens diu la sort del fals profeta, que va ser exactament la que el 
vertader profeta havia dit que seria.

Tot i que Hananià va morir, havia fet un gran mal a la nació. Les seves obres, en un sentit, 
el van seguir. Va fer que el poble confiés en mentides. En hebreu hifil és una forma causativa 
del verb “confiar”. Ell va fer que ells confiessin en una mentida, no en el sentit de forçar-los 
físicament, sinó per mitjà de l'engany. Tot i que Déu no l'havia enviat, ell va assegurar que 
parlava en nom de Déu, i això a Judà tenia un gran pes. A més, el missatge de Hananià de 
“gràcia”, “alliberament” i “redempció” certament era quelcom que la gent volia escoltar, 
considerant  la  gran  amenaça  plantejada  per  Babilònia  per  a  la  nació.  Però  era  un  fals 
“evangeli”, un fals missatge de salvació que Déu no havia donat. Així que, en un moment 
que el poble necessitava escoltar les paraules de Jeremies i el missatge de redempció que ell 
portava, ells en canvi van escoltar les paraules de Hananià, i això va fer que els seus mals 
fossin més grans.

Què tenen en comú Jeremies 28:15 i els següents textos?

2 Timoteu 4:3, 4

2 Tessalonicencs 2:10-12

Avui les coses no són diferents: estem enmig d'una gran controvèrsia, una batalla pels cors i 
la ment dels milers de milions d'habitants del món. Satanàs està treballant amb diligència 
per a que, tants com sigui possible, “confiïn en una mentida”; i aquesta mentida pot venir 
sota moltes formes i de diferents maneres, però sempre serà una mentida.. Després de tot, 
perquè Jesús va dir: “Jo sóc el camí, la veritat i la vida” (Joan 14:6), les mentides de Satanàs 
poden ser sobre qualsevol cosa (i totes les coses), mentre no continguin la veritat com és en 
Jesús.

Per què algunes de les mentides són avui tant difoses en la teva cultura? Per què aferrar-nos a 
Jesús, i a la seva Paraula, és la nostra única protecció contra elles?

― 70 ―



Divendres 27 de novembre   //   Lliçó 9

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: Com hem vist, la gent vol escoltar bones noticies, 
pas les dolentes. Ells volien creure en el missatge d'Hananià, no en el de Jeremies. Avui 
també  succeeix  el  mateix.  Molts  encara  insisteixen,  per  exemple,  que  el  nostre  món 
millorarà en el temps. Això no obstant, un ateu com Terry Eagleton veu com de ridícula és 
aquesta idea: “Si alguna vegada va haver-hi un mite pietós i una superstició crèdula, és la 
creença liberal-racionalista que, apart d'alguns petits sotracs, estem fermament en una ruta a 
un món millor. Aquest fràgil triomfalisme és un regust de l'època heroica del liberalisme, 
quan l'estel de la classe mitjana estava en ascens. Avui es troba cara a cara amb el cinisme, 
l'escepticisme  o  el  nihilisme,  en  el  quals  molt  d'aquest  honrós  llinatge  ha  degenerat” 
(Reason, Faith and Revolution: Reflections on the God Debate, pàg. 70, ed. Kindle). Encara 
que alguns aspectes de la vida han millorat, el nostre món, per si mateix, ens ofereix poca 
esperança, poc consol, especialment a llarg plaç. Si hem de tenir alguna esperança real, ha de 
ser  en alguna cosa divina, no pas terrenal; en quelcom sobrenatural, no pas natural.  I, per 
descomptat, en això consisteix l'evangeli: la intervenció divina i sobrenatural de Déu en el 
nostre món i en la nostra vida. Sense això, quina altra cosa tenim, a més d'algun Hananià i 
les seves mentides?

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Pensa en el futur de la nostra Terra com un tot, fins i tot des d'un punt de vista purament 

humà.  Apareix  com  esperançat  i  ple  de  promeses  o  sembla  temorós,  perillós  i  ple 
d'incerteses? Quines raons pots donar per a la teva resposta?

2. El missatge de Jeremies, com vam veure en el context de les mentides de Hananià, era 
mirar al passat, observar la història i aprendre d'ella. Ellen G. White va escriure quelcom 
de similar:  “No tenim res a témer del  futur,  a  menys que oblidem la manera que el 
Senyor ens ha conduit, i el que ens ha ensenyat en la nostra història passada” (NB 216). 
Què  vol  dir  amb  això?  Què  ha  succeït  en  el  nostre  passat,  i  quines  van  ser  les 
ensenyances de Déu que poden ajudar-nos a estar preparats per al que sense cap dubte 
passarà en el futur?

3. Hananià  va  donar  un  fals  missatge  de  gràcia.  Quins  són,  avui,  alguns  dels  falsos 
missatges de gràcia contra els quals hem d'estar previnguts? Per descomptat, la gràcia és 
la nostra única esperança, però de quines maneres pot presentar-se la gràcia com una 
mentida?
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Lliçó 10: Per al 5 de desembre de 2015

LA DESTRUCCIÓ DE JERUSALEM
Dissabte 28 de novembre

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Ezequiel 8; Romans 1:22-
25; Jeremies 37:1-10; 38:1-6; 29:1-14; Daniel 9:2.

PER A MEMORITZAR:
“Procureu el bé de la ciutat on us he deportat i pregueu per ella a Jehovà, 
ja que del seu benestar en depèn el vostre” (Jeremies 29:7).

“En pocs i curts anys, el rei de Babilònia seria utilitzat com a instrument de la ira de Déu 
sobre la impenitent Judà. Una vegada rere l'altra, Jerusalem quedaria rodejada i en ella hi 
entrarien els exercits assetjadors de Nabucodonosor. Una companyia rere altra, compostes al 
principi per poca gent, però més tard per milers i dotzenes de milers de captius, anirien a ser 
portades a la terra de Xinar, per habitar-hi allà en desterrament forçós. Joiaquim, Jeconies i 
Sedecies, cadascun d'ells reis jueus, al seu moment es convertirien en vassalls del governant 
babilònic, i tots ells es rebel·larien. Càstigs cada vegada més severs serien infligits a la nació 
rebel, fins que per fi tota la terra quedés assolada, Jerusalem reduïda a runes socarrimades 
pel foc, destruït el temple que Salomó havia edificat, i el regne de Judà cauria per mai tornar 
a ocupar el seu lloc entre les nacions de la Terra” (PR 311).

Tot això va arribar no sense nombrosos advertiments i  precs per part de profetes,  en 
especial per Jeremies. El refusar obeir només va portar la ruïna. Aprenguem de les seves 
errades!
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Lliçó 10   //   Diumenge 29 de novembre

PLOR PER TAMMUZ

Tot i que Jeremies va poder sentir-se sol, no ho estava. Déu havia aixecat a Ezequiel, un 
contemporani, entre els captius a Babilònia, per a consolar i advertir als exiliats, així com 
també confirmar que el Senyor havia parlat mitjançant Jeremies tots aquests llargs i durs 
anys. Per mitjà del seu ministeri, Ezequiel advertia als captius contra la niciesa de creure les 
falses prediccions d'una prompta tornada des de Babilònia. També hauria de predir, per varis 
símbols i missatges, el lloc devastador que finalment cauria sobre Jerusalem perquè el poble 
refusava penedir-se del seu pecat i apostasia.

Llegeix Ezequiel 8. Què se li va mostrar al profeta? Què ens diu això sobre com de forta pot 
ser la cultura dominant, i l'impacte que pot tenir fins i tot sobre les coses sagrades? Quines 
advertències hi ha aquí per a nosaltres?

Els escrits de Moisès i dels profetes clarament van advertir contra la idolatria i l'adoració 
d'altres déus, però això és exactament el que estaven fent, fins i tot dins dels recintes sagrats 
del Temple. “Plorar per Tammuz” era un ritu de lamentació a un déu mesopotàmic. No és 
estrany  que  2  Cròniques  digui:  “També  tots  els  prínceps  dels  sacerdots  i  el  poble  van 
multiplicar les seves infidelitats, seguint totes les abominacions de les nacions i contaminant 
el temple de Déu, que ell s'havia consagrat a Jerusalem” (36:14).

Considera  Ezequiel  8:12.  La  traducció  de  les  “cambres  de  les  imatges”  és  bastant 
ambigua. Podria significar les cambres on guardaven els seus ídols, o podrien ser les cambres 
de la seva pròpia imaginació, els seus propis cors. De tota manera, els líders havien caigut tant 
baix que deien que Déu els havia abandonat. És una altra manera de dir: “A Déu no l'importen 
aquestes coses”. Als recintes sagrats del Temple de Déu, aquestes persones participaven de 
la més grollera idolatria, fent tot el que la Paraula de Déu els hi havia prohibit. Encara pitjor, 
en les seves ments justificaven els seus fets. Aquí veiem el que Pau volia dir quan parlava 
sobre els que adoraven a la creació enlloc del Creador (veure Romans 1:22-25).
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Dilluns 30 de novembre   //   Lliçó 10

EL MALAURAT REGNAT DE SEDECIES

Sedecies, el nom del qual significa “justícia de Jehovà”, va ser el darrer rei al tron de Judà 
abans que els babilonis la destruïssin l'any 586 a.C. Al principi semblava disposat a obeir les 
paraules de Jeremies, i sotmetre's als babilonis. Però aquesta actitud no va durar gaire temps.

Llegeix Jeremies 37:1 al 10. Quin advertiment va fer Jeremies al rei Sedecies?

Sota la pressió dels seus súbdits, i molt probablement de la noblesa, Sedecies va ignorar els 
advertiments  de  Jeremies  i  va  fer  una  aliança  militar  amb els  egipcis,  amb l'esperança 
d'evitar l'amenaça dels  babilonis  (veure Ezequiel  17:15-18).  Com degudament se l'havia 
advertit, la salvació ‒després de tot‒ no venia dels egipcis.

Llegeix Jeremies 38:1 al  6.  Què li  va succeir  a Jeremies (una altra vegada) per  la seva 
proclamació de la paraula de Déu al poble?

Com va dir Jesús: “Enlloc no és menyspreat un profeta, si no és a la seva pròpia terra, entre 
els seus parents, i a casa seva” (Marc 6:4). Pobre Jeremies, una altra vegada s'enfronta a la 
ira dels seus propis conciutadans. Com a la resta de la nació, no podia dir que no havia estat 
advertit.  En  aquest  cas,  no  obstant,  l'advertència  era  sobre  proves  que enfrontaria  si  es 
mantenia fidel; i va ser fidel!

Com de difícil hauria d'haver estat per a Jeremies, a més, perquè l'acusaven de debilitar 
la moral de la nació. Després de tot, tenint en compte que, quan el poble s'enfrontava a un 
enemic extern contra qui desitjava lluitar, Jeremies havia estat durant anys dient que era una 
causa perduda, que no podrien vèncer i que fins i tot el Senyor estava en contra d'ells, és 
comprensible que el volguessin tancar. Molt endurits en el pecat, no escoltaven la veu de 
Déu que els parlava; en realitat, pensaven que era la veu de l'enemic.

Per difícil que fora la masmorra, pensa com de difícil era per a Jeremies escoltar l'acusació que 
estava procurant el mal i no el benestar del seu propi poble. Com se sent ser acusat de danyar 
als mateixos que estàs tractant d'ajudar?
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Lliçó 10   //   Dimarts 1 de desembre

LA CAIGUDA DE JERUSALEM

El setge de Jerusalem va començar seriosament el gener de l'any 588 a.C., i va durar, com a 
més tard, fins l'estiu de 586 a.C. Jerusalem havia estat capaç de resistir més de dos anys 
abans  que  es  complissin  les  paraules  profètiques  de  Jeremies,  i  les  tropes  babilòniques 
trenquessin el mur i destruïssin la ciutat. La fam era tant greu dins les muralles que els 
defensors  havien perdut  tota  la  seva força  i  no pogueren resistir  per  més temps.  El  rei 
Sedecies va fugir amb la seva família, però va ser en va. Capturats, van ser portats davant 
Nabucodonosor, qui va executar els fills de Sedecies davant els seus ulls. Podem llegir molt 
d'aquesta trista història en Jeremies 39:1 al 10.

Llegeix Jeremies 40:1 al 6. Quin és el significat de les paraules de Nebuzaradan a Jeremies?

Com de fascinant és que aquest comandant pagà comprengués la situació millor que el propi 
poble de Jeremies! Òbviament, els babilonis sabien quelcom sobre Jeremies i la seva obra, i 
el van tractar de manera diferent que els altres, com a Sedecies (veure Jeremies 39:11, 12). 
El text no diu per què aquest líder pagà va atribuir la caiguda de Jerusalem a Déu com a 
castig pels pecats del poble, enlloc d'atribuir-la a la superioritat dels seus propis déus sobre 
els de Judà. Qualsevol que hagi estat la raó, és un testimoni sorprenent sobre com, fins i tot 
enmig  d'aquesta  calamitat  innecessària,  Déu  havia  revelat  quelcom sobre  si  mateix  als 
pagans.

Quina elecció podia fer Jeremies? Anar captiu a Babilònia o romandre al lloc amb els 
que quedaven? Cap de les dues perspectives era atraient, considerant les circumstàncies per 
a tots ells. Però certament les necessitats espirituals d'ambdós grups serien grans, i Jeremies 
podia ministrar allà on fora. Ell va decidir romandre amb el grup deixat en la terra, amb els 
pobres  que  sense  dubte  necessitarien  tot  l'ànim i  l'ajut  que  pogueren  aconseguir  (veure 
Jeremies 40:6, 7).

De quina manera pots aprendre a ministrar als altres, no importa en quina situació et trobis? 
Per què és important,  fins i  tot  per a tu mateix,  que facis la  tasca ministerial  de qualsevol 
manera en que puguis fer-la?
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Dimecres 2 de desembre   //   Lliçó 10

TOT EL TEU COR

“Em buscareu i em trobareu, perquè em buscareu de tot cor” (Jeremies 29:13). Quina ha 
estat la teva experiència amb aquesta promesa? Què significa “de tot cor”?

Déu coneix el principi de la fi. Fins i tot, i mentre la gent a Jerusalem estava barallant-se 
amb els babilonis, i esperaven que les paraules dels falsos profetes fossin certes, Déu estava 
utilitzant a Jeremies per a parlar del futur als que ja estaven a Babilònia i a aquells que 
finalment anirien allà. I quines paraules va parlar!

Llegeix Jeremies 29:1 al 14. De quina manera es revelen l'amor i la misericòrdia de Déu en 
aquests textos?

Aquí hi havia un vertader missatge de gràcia, a diferència del fals missatge de “gràcia” que el 
poble havia escoltat dels profetes que els hi havien dit que el seu exili acabaria molt aviat, en 
només dos anys. Aquest no era el pla de Déu, i no succeiria. En canvi, fonamentats en les clares 
ensenyances de Moisès, ells tenien que acceptar que aquesta era la seva sort, almenys pel 
moment, i que, així com Moisès havia dit, si se'n penedien, serien restaurats a la seva terra.

Llegeix Deuteronomi 30:1 al 4. De quina manera aquests textos reflexen el que Jeremies li 
va dir al poble? (Veure també Deuteronomi 4:29).

Se'ns ha donat el do profètic en el meravellós ministeri d'Ellen G. White. Com podem estar 
segurs que avui no tenim en ella la mateixa actitud que molts (encara que no tots) van tenir 
amb Jeremies?
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Lliçó 10   //   Dijous 3 de desembre

EL SETANTA ANYS

Les profecies de Jeremies hagueren d'haver tingut un doble efecte en el pensament dels 
captius: d'una banda, que no havien de creure els falsos profetes; i per una altra banda, que 
no havien de desanimar-se. Va demanar als seus conciutadans que preguessin per Babilònia. 
Aquesta petició va poder sorprendre als  que havien estat  deportats.  El  que Jeremies els 
demanava  mai  abans  va  ser  escoltat  en  Israel.  Era  totalment  desconegut  pregar  per  un 
enemic que havia fet tant de mal a la nació escollida per Déu. El profeta va trencar amb tot el 
que entenien respecte al Temple i a Jerusalem; ara podien pregar en un país pagà, i Déu els 
escoltaria.

Fixa't, a més, en allò que el profeta va dir a Jeremies 29:7: que la prosperitat d'aquesta nació 
“hoste” significaria també la prosperitat de tots ells. Com estrangers en la terra, eren especialment 
vulnerables si les coses anaven mal dades a la nació en general. Al llarg de la història, hem vist 
tristos  exemples  d'intolerància.  Quan  una  nació  enfronta  temps  difícils,  la  gent  busca  “bocs 
expiatoris” a qui donar-los la culpa, i les minories o els estrangers ben sovint arriben a ser aquest 
blanc. És una realitat lamentable.

Quina meravellosa esperança es dóna als exiliats a Jeremies 29:10? (Veure també Jeremies 
25:11, 12; 2 Cròniques 36:21; Daniel 9:2).

Tot el que Déu havia dit que passaria va succeir, així que podien confiar que podien confiar 
que ell compliria també aquesta profecia (Jeremies 29:10). Per què el temps del seu exili 
seria de setanta anys, no ho sabem, encara que està clarament vinculat  amb la idea del 
descans sabàtic per a la terra (veure Levític 25:4, 26:34, 43). Si haguessin acceptat aquesta 
profecia amb fe i submissió, els hauria donat gran esperança i seguretat en la sobirania del 
Senyor. Malgrat les aparences, malgrat la terrible calamitat que va caure sobre ells, podien 
saber que no tot estava perdut, i que el Senyor no els havia abandonat. Encara eren el poble 
del Pacte. Déu no havia acabat amb ells o amb la nació. La redempció estava a l'abast de 
tots els que estiguessin llestos per a complir les condicions.

Quines profecies et donen gran esperança per al futur? Quines enforteixen la teva fe i t'ajuden 
a confiar en el Senyor, no importa el que vingui?
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Divendres 4 de desembre   //   Lliçó 10

PER A ESTUDIAR I MEDITAR: “Estem contínuament en perill de situar-nos per 
sobre de la senzillesa de l'evangeli. Hi ha un intens desig en molts d'impressionar al món en 
quelcom d'original que elevi a la gent a un estat d'èxtasi espiritual i canviï l'estat actual de 
coses. Certament, hi ha una gran necessitat d'un canvi en l'estat actual de coses, doncs no es 
compren com es degués el caràcter sagrat de la veritat present, però el canvi que necessitem 
és un canvi de cor i només es pot obtenir buscant a Déu individualment, buscant la seva 
benedicció, demanant-li el seu poder, pregant ferventment per a que la seva gràcia pugui venir 
sobre nosaltres i que siguin transformats els nostres caràcters. Aquest és el canvi que avui 
necessitem, i per a aconseguir-lo hauríem d'exercir energia perseverant i manifestar cordial 
fervor. Hauríem de preguntar-nos amb vertadera sinceritat:  ‘Què he de fer per a ser salv?’. 
Hauríem de saber exactament quines passes estem donant vers el cel” (MS 1:219, 220).

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Com hem vist, Jeremies li va dir al poble que “busqués a Jehovà” De quina manera fem 

això? Si algú et digués: “Vull conèixer a Déu per mi mateix; com el trobo?, de quina 
manera el respondries?

2. Medita  en  la  idea  de  com,  històricament,  els  profetes  han  estat  maltractats  i 
malinterpretats en el seu propi temps. Que pot i ha d'ensenyar-nos això sobre la manera 
que ens relacionem amb el ministeri d'Ellen G. White? Pensa respecte a ella en el context 
del  que  Jesús  va  dir:  “Ai  de  vosaltres,  mestres  de  la  Llei  i  fariseus  hipòcrites,  que 
edifiqueu els sepulcres dels profetes i embelliu els monuments funeraris dels justos i 
dieu: ‘Si haguéssim viscut en temps dels nostres avantpassats no hauríem estat còmplices 
en la mort dels profetes!’. D'aquesta manera testifiqueu contra vosaltres mateixos, que 
sou descendents dels qui van matar els profetes” (Mateu 23:29-31).

3. Medita en la pregunta final del dijous. Moltes profecies bíbliques s'han complert en el 
passat, i des de la nostra perspectiva, avui, podem veure que es van complir. De quina 
manera això ens ajuda a confiar en que les que estan en el futur també es compliran?
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Lliçó 11: Per al 12 de desembre de 2015

EL PACTE
Dissabte 5 de desembre

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Gènesi 9:1-17; 12:1-3; 
Gàlates 3:6-9, 15-18; Èxode 24; Jeremies 31:31-34; 1 Corintis 11:24-26.

PER A MEMORITZAR:
“Heus aquí que vénen dies ‒diu Jehovà‒ en què faré un nou pacte amb la 
casa d'Israel i amb la casa de Judà” (Jeremies 31:31).

Tot i que la Bíblia parla de “pactes”, en plural (Romans 9:4; Gàlates 4:24), només hi ha un 
sol pacte bàsic, el de gràcia, on Déu atorga la salvació als éssers caiguts que la reclamen per 
fe. La idea de “pactes” (plural) sorgeix de les diverses maneres en les que Déu exposa la 
promesa essencial del Pacte per a atendre les necessitats del seu poble en diferents moments 
i ambients. 

Però ja sigui el pacte adàmic (Gènesi 3:15), l'abrahàmic (Gènesi 12:1-3; Gàlates 3:6-9), 
el sinaític (Èxode 20:2), el davídic (Ezequiel 37:24-27) o el Nou Pacte (Jeremies 31:31-33), 
la idea és la mateixa. La salvació que Déu proveeix és un do que no ens mereixem i del que 
no som dignes, i la resposta humana a aquest do ‒mantenir la part humana del tracte‒ és la 
fidelitat i l'obediència.

La primera menció del Nou Pacte està en Jeremies, en el context del retorn d'Israel de 
l'exili  i  les  benediccions  que  Déu  els  atorgaria.  Fins  i  tot  enmig  de  la  calamitat  i  les 
dificultats, el Senyor estén al seu poble extraviat l'oferta d'esperança i restauració.
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Lliçó 11   //   Diumenge 6 de desembre

EL PACTE DE DÉU AMB TOTA LA HUMANITAT

Considerem com de dolent és el món avui; mirem tota la maldat que en ell hi ha. I Déu 
encara ens suporta; així que només podem imaginar com de dolentes haurien d'haver estat 
les coses per a que Déu destruís el món sencer amb un diluvi. “Déu havia donat als homes 
els seus manaments com a norma de vida, però la seva Llei va ser trencada i, com a resultat, 
van  cometre  tots  els  pecats  concebibles.  La  impietat  dels  homes  va  ser  manifesta  i 
agosarada, la justícia va ser trepitjada en la pols, i les lamentacions dels oprimits pujaven 
fins al cel” (PP 80).

Llegeix Gènesi 9:1 al 17. Quin pacte va fer Déu amb la humanitat, i de quina manera es 
reflecteix la gràcia de Déu vers la seva creació?

El pacte que Déu va expressar a Noè va ser el més universal dels pactes bíblics; és amb tota 
la  humanitat,  i  inclou als  animals i  també la natura (Gènesi 9:12).  A més, aquest  és un 
arranjament unilateral: Déu no imposa cap requeriment o estipulació a aquells amb qui va 
establir el pacte. Senzillament, ell no tornaria a destruir la Terra amb aigua una altra vegada, 
i punt. A diferència d'altres pactes, en ell no hi ha res de condicional.

Aleshores, Déu va segellar el seu pacte amb un senyal visible, un arc al cel, que simbolitza 
la promesa del pacte que la terra mai seria una altra vegada destruïda per un diluvi. Així, cada 
vegada que veiem un arc de santmartí, el sol fet que estiguem allà per veure'l és, en certa 
manera  manera,  una  vindicació  d'aquesta  antiga  promesa  del  pacte.  (Després  de  tot,  si 
haguéssim  estat  eliminats  en  el  diluvi  universal,  no  estaríem  aquí  per  veure  l'arc  de 
santmartí!). Enmig del pecat i la maldat constants a la Terra, a vegades som beneits amb la 
bellesa de l'arc de santmartí, un senyal de la gràcia de Déu vers tot el món. Podem mirar-lo i 
obtenir esperança, no només per la seva bellesa en si mateix,m sinó també perquè sabem que 
és un missatge de Déu, un missatge del seu amor vers el nostre miserable planeta.

Medita en la bellesa i la grandesa d'un arc de santmartí. Especialment a la llum del que la Bíblia 
ens  diu  sobre  aquest  espectre  lluminós,  de  quines  maneres  pot  apropar-nos  a  Déu,  a  la 
trascendència, a quelcom més gran del que aquesta Terra ens ofereix?
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Dilluns 7 de desembre   //   Lliçó 11

EL PACTE AMB ABRAHAM

Llegeix Gènesi 12.1 al 3; 15:1 al 5; 17:1 al 14. Què ens indiquen aquests textos sobre el que 
Déu volia aconseguir per mitjà del pacte que va fer amb Abraham?

El pacte abrahàmic de gràcia és fonamental per a tot el curs de la història de la salvació. Per 
això Pau el va utilitzar per ajudar a explicar com es va complir en Jesús el pla de salvació.

Llegeix Gàlates 3:6 al 9 i 15 al 18. Segons Pau, en quin sentit el pacte fet amb Abraham es 
connecta amb Jesús i la salvació només per la fe?

Mitjançant la llavor d'Abraham, fent referència no només als seus molts descendents, sinó a 
un en particular, Jesús (veure Gàlates 3:16), Déu beneiria al món sencer. Tots els que foren 
de la llavor d'Abraham, fet que esdevingué per fe en Crist (Gàlates 3:29), trobarien que el 
Déu d'Abraham era també el seu Déu. Fins i tot en aquell temps, a Abraham “creure en Déu 
li fou comptat com a justícia” (Gàlates 3:6). Abraham no va ser salvat per obre més que al 
lladre en la creu; sempre és la gràcia salvadora de Déu, i ella sola, el que porta la salvació. 
Abraham va acomplir la seva part de la promesa del pacte, no perquè fos perfecte, ja que no 
ho era, sinó perquè va ser obedient, el que va revelar la fe que s'aferra a la promesa de 
salvació. Les seves obres no el van justificar; en canvi, les obres van mostrar que ell ja 
estava justificat.  Aquesta és l'essència del Pacte i  com s'expresa en la vida de fe (veure 
Romans 4:1-3).

Medita  en  la  gran  veritat  que  l'esperança  de  salvació  només  ve  per  la  justícia  de  Jesús 
acreditada a tu per fe. Quina gran esperança i goig pots obtenir d'aquesta meravellosa provisió 
feta al teu favor?
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Lliçó 11   //   Dimarts 8 de desembre

EL PACTE AL SINAÍ

Com es va fer el pacte entre Déu i Israel a la muntanya del Sinaí? (Exode 24).

Moisès i alguns líders van anar prop de la muntanya del Sinaí. Entre aquests líders hi havia 
Aaron i els seus dos fills, que representaven als sacerdots; i setanta ancians, líders i jutges, 
que representaven a la nació. Els homes que acompanyaven a Moisès havien d'aturar-se 
lluny, però a Moisès se'l va permetre pujar al cim de la muntanya, on se'l va aparèixer Déu.

Més tard, Moisès va anar i va afirmar el pacte amb tota la nació. Va proclamar el que 
Déu li havia dit, a la qual cosa la nació va contestar amb aquestes paraules: “Complirem tot 
el que Jehovà ha dit” (Èxode 24:3).

Per descomptat, com ens demostra la història sagrada i ens demostra la nostra pròpia 
experiència, una cosa és declarar que s'és obedient i altra molt diferent és estendre'ns per fe i 
entregar-nos a fi d'obtenir el poder diví que ens dóna la gràcia de fer el que vam dir que 
faríem.

Llegeix  Hebreus  4:2.  De  quina  manera  aquest  versicle  explica  el  fracàs  d'Israel?  Com 
podem aprendre a evitar el mateix error?

Només per fe i per aferrar-nos a les promeses que vénen per fe, podem ser obedients, una 
obediència que s'expressa per la lleialtat a la Llei de Déu. L'obediència a la Llei no era més 
contrària al Pacte etern en el temps de Moisès del que és en el nostre. La percepció negativa 
que correntment es té de la Llei i dels pactes, que generalment sorgeix quan llegim a Pau, 
apareix per  no tenir  en  compte  el  context  en que Pau escrivia:  el  tractar  amb els  seus 
adversaris judaïtzants. Ells volien fer de la Llei i l'obediència a ella el centre de la fe; Pau, 
en contrast, volia fer de Crist i la seva justícia el component central.

Com de sovint has dit: “Tot el que el Senyor em digui, ho faré” només per deixar de complir-ho? 
De quina manera  aquesta  lamentable  realitat  fa  que la  promesa de gràcia  sigui  molt  més 
preciosa? Quina esperança tindries sense ella?
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Dimecres 9 de desembre   //   Lliçó 11

EL NOU PACTE (1a part)

Llegix Jeremies 31:31 al 34. Què signifiquen aquests textos tant en el seu context original 
com en el dels nostres dies?

Jeremies va pronunciar aquestes paraules enmig de la major crisi que el poble havia afrontat 
fins aleshores: la pròxima invasió babilònica, quan la nació va ser amenaçada amb una quasi 
certa extinció. Però de nou, aquí, com en altres llocs, el Senyor els va oferir esperança, la 
promesa que això no seria la fi  definitiva, i que ells tindrien una altra oportunitat per a 
progressar en la presència de Déu.

D'aquesta manera, la primera promesa del “nou pacte” que es troba en la Bíblia està en el 
context del retorn final d'Israel de l'exili babilònic i la benedicció que Déu els atorgaria a la 
seva tornada. Així com trencar el pacte fet a Sinaí (Jeremies 31:32) els va portar a l'exili, la 
reformulació d'aquest pacte els preservaria i els donaria esperança per al futur. Com al pacte 
del Sinaí, el Nou Pacte seria de relacions i inclouria la mateixa Llei, els Deu Manaments, 
però ara escrits no en taules de pedra sinó en els seus cors, on haurien d'haver estat sempre.

“La mateixa llei que va ser gravada en taules de pedra és escrita per l'Esperit Sant sobre 
les taules del  cor.  En comptes de tractar d'establir  la nostra pròpia justícia,  acceptem la 
justícia de Crist. La seva sang expia els nostres pecats. La seva obediència és acceptada en 
favor  nostre.  Llavors,  el  cor  renovat  per  l'Esperit  Sant  produirà  els  fruits  de  l'Esperit. 
Mitjançant la gràcia de Crist viurem obeint la Llei de Déu, escrita al nostre cor” (PP 389).

Sota el Nou Pacte, els seus pecats serien perdonats, coneixerien al Senyor per si mateixos 
i obeirien la Llei de Déu per mitjà del poder de l'Esperit Sant actuant en ells. El pacte vell en 
ombres i símbols és el pacte nou en la realitat, perquè la salvació va ser sempre per fe, una 
fe que revelaria els fruits de l'Esperit
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Lliçó 11   //   Dijous 10 de desembre

EL NOU PACTE (2a part)

La profecia de Jeremies sobre el Nou Pacte conté una doble aplicació: primer, es refereix al 
retorn d'Israel a Déu i a que ell els portaria a casa; segon, es refereix a l'obra de Jesús el 
Messies, la mort del qual va ratificar el Pacte, i canviaria la relació entre els humans i Déu. 
Al  Nou Pacte obtenim l'expressió més plena del  pla  de salvació,  que abans havia  estat 
revelada només en ombres i tipus (Hebreus 10:1).

Llegeix Lluc 22:20 i 1 Corintis 11:24 al 26. Com es vinculen aquests textos amb la profecia 
de Jeremies?

El pa és un símbol del cos trencat de Crist, representat per l'anyell pasqual sacrificat, com va 
ser revelat  a  l'Antic Testament.  El  suc del  fruit  de la  vinya representa la  sang de Jesús 
vessada a la creu, revelada al Nou Testament. La obra de Jesús no va començar amb el Nou 
Testament; abasta també l'Antic, i al servei de comunió podem veure el vincle que uneix el 
que Jesús ha fet a través de tota la història de la salvació.

El pa i el jou, llavors, proveeixen el resum més breu d'aquesta història de salvació. Tot i 
que  només siguin símbols, encara per mitjà d'aquests símbols comprenem la increïble obra 
de Déu en favor nostre. 

Pau utilitza el servei de comunió per a senyalar no només la mort de Crist, sinó també el seu 
retorn, sense el qual la seva mort no tindria significat. Després de tot, quin bé faria la primera 
vinguda sense la segona, quan siguem ressuscitats de les nostres tombes (1 Tessalonicencs 4:16; 
1 Corintis 15:12-18)? Jesús va establir el mateix vincle quan va dir: “Us asseguro que no 
tornaré a beure d'aquest fruit de la vinya fins al dia que el begui novell, amb vosaltres, en el 
Regne del meu Pare” (Mateu 26:29). No hi ha cap dubte, la primera vinguda de Crist està 
inseparablement  lligada  a  la  seva segona vinguda.  La primera  troba el  seu compliment 
definitiu només en la segona.

La propera vegada que participis del servei de comunió,m pensa en el vot de Crist de no beure 
del fruit de la vinya fins que ho faci amb nosaltres en el Regne de Déu. Com et fa sentir això? 
Què ens diu sobre la proximitat que Crist procura tenir amb nosaltres?
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Divendres 11 de desembre   //   Lliçó 11

PER A ESTUDIAR I MEDITAR:  Com hem vist,  la  Bíblia  ensenya que l'arc de 
santmartí és un senyal de la promesa del pacte de Déu que mai destruirà la Terra una altra 
vegada amb aigua. És cert, gràcies a la ciència, sabem que un arc de santmartí succeeix quan 
la llum del sol és refractada i reflectida en les gotes d'aigua, dispersant la llum en diversos 
angles. La llum entra dins una gota de pluja en un punt, es reflecteix per darrera a una altra 
gota, i surt d'una altra donant-nos els colors que veiem. El poeta John Keats va témer que la 
ciència  “desteixís  un  arc  de  santmartí”,  però  si  poguéssim,fins  i  tot,  analitzar,  mesurar, 
predir i quantificar totalment un arc de santmartí fins l'interior de cada fotó i la profunditat 
de cada “quark”, què demostraria això a part que entenem millor les lleis naturals que Déu 
va utilitzar per a crear els senyals de la promesa del Pacte? La ciència podria un dia ser 
capaç d'explicar tot el relacionat amb la construcció d'un arc de santmartí ‒fins els 25 dígits 
a la dreta del punt decimal‒, però mai podrà explicar per què és així.

Però nosaltres sabem per què. Perquè Déu va crear el nostre món de tal manera que quan 
la llum del sol i la boirina es troben en una situació concreta, la boirina descompon la llum al 
refractar-la i reflectir-la en diversos angles que originen les bandes d'ones electromagnètiques 
que, quan arriben al nostre ull, imprimeixen la imatge d'un arc de santmartí a les nostres 
ments. I Déu ho va fer (el “per què” que la ciència mai podrà explicar) per recordar-nos la 
seva promesa, el Pacte, que mai tornarà a destruir la Terra amb aigua.

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Quines són algunes altres veritats vitals, revelades per la Bíblia, que la ciència mai pot 

ensenyar-nos? En realitat, podries al·legar que les coses més importants que coneixem 
mai podran ser revelades per la ciència? Si és així, quines veritats serien aquestes? 

2. A classe,  repasseu les  relacions vitals  que hi  ha  entre  la  fe  i  les  obres en el  pla de 
salvació. És a dir, quina és la funció de la fe, i quina la de les obres, i com es relacionen 
amb l'experiència cristiana?

3. Què significa dir que la Llei està gravada als nostres cors? De quina manera aquesta idea 
mostra la perpetuïtat de la Llei, inclús sota el Nou Pacte?
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Lliçó 12: Per al 19 de desembre de 2015

DE TORNADA A EGIPTE
Dissabte 12 de desembre

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Jeremies 40:7-16; 
Jeremies 41-43; Èxode 16:3; Nombres 16:13; Jeremies 44.

PER A MEMORITZAR:
“Que Jehovà sigui testimoni verídic i fidel contra nosaltres si no actuem 
d'acord amb qualsevol missatge que Jehovà, el teu Déu, et trameti de 
dir-nos” (Jeremies 42:5).

L'estudi d'aquesta setmana ens apropa a la fi  de la història de Jeremies el profeta.  Però 
aquest final no és “... i van viure feliços per sempre”. En un sentit, un podria resumir l'estudi 
d'una gran porció del llibre de Jeremies dient que és un exemple dels límits de la gràcia. És 
a dir, la gràcia no salvarà als qui refusen acceptar-la. No importa tot el que Déu hagi dit; 
quant hagi ofert la salvació, la protecció, la pau i la prosperitat. Tots, excepte un diminut 
romanent, van refusar l'oferta de Déu.

I què va succeir amb Jeremies? La seva vida i la seva obra, des de qualsevol punt de 
vista, va semblar inútil! El “profeta ploraner” tenia moltes raons per què plorar. Fins i tot 
després que passes tot el que havia advertit,  la gent encara s'aferrava als seus pecats,  el 
paganisme i la rebel·lió, desafiant al profeta davant d'ell i burlant-se de la paraula de Déu 
per a ells.

Com de curosos hem de ser nosaltres. La gràcia és gràcia perquè és donada sense que es 
mereixi,  sí;  però no és donada als  qui refusen acceptar les condicions amb les  quals  és 
atorgada.
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Lliçó 12   //   Diumenge 13 de desembre

DESORDRE POLÍTIC

Un pensaria que, amb la destrucció de la ciutat i la derrota total a mans dels babilonis, tot el 
poble hauria aprés la seva lliçó. Lamentablement, no tots ho van fer, i el drama no havia 
acabat.

Llegeix Jeremies 40:7 al 16. Quin missatge es va donar (de nou) al poble? Quina és la 
importància de la paraula “resta [de gent]” utilitzada al versicle 11?

Malgrat el missatge de pau, i fins i tot de la prosperitat que va seguir (veure Jeremies 40:12), 
no tots estaven contents amb la situació.

Llegeix Jeremies 41. Quin nou problema afrontaria ara la “resta de gent” (el “romanent”)?

Encara que no s'indiquin les raons per l'assassinat, el fet és que el crim va ser perpetrat per 
algú “del llinatge reial, i alguns dels dignataris” [o dels deu homes que els acompanyaven]* 
(Jeremies 41:1), suggerint que aquestes elits encara no havien acceptat la idea que la nació 
elegida necessitava sotmetre's al govern babilònic. El fet que Guedalià hagués estat posat al 
tron  pel  rei  de  Babilònia  (veure Jeremies  40:5),  aquestes  persones  el  podrien  haver 
considerat un titella traïdor deslleial a la nació i, per tant, havia de ser eliminat juntament 
amb la seva cort.

A mida que anem avançant el capítol, podem veure que aquest romanent ara s'enfrontava 
a una nova amenaça: el temor als babilonis, els quals, sense conèixer els detalls del que va 
succeir,  procurarien  venjar-se  per  la  mort  de  Guedalià  i  dels  soldats  babilònics  (veure 
Jeremies 41:3).

Els pecats d'Ixmael i els seus homes van causar gran temor entre els que no tenien res a veure 
amb els  seus pecats.  Que hauria  de dir-nos això  sobre com,  per  la  nostra desobediència, 
podem produir dolor i patiment a altres, fins i tot a aquells que no tenen res a veure amb els 
nostres pecats? 

* [Text afegit pel traductor].
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Dilluns 14 de desembre   //   Lliçó 12

BUSCANT LA CONDUCCIÓ DIVINA

Llegeix Jeremies 42. Quin poderós missatge hi ha aquí, no només per a ells, sinó també per 
a tot aquell que busca la conducció del Senyor en oració?

Temorós dels babilònics, el poble va buscar a Jeremies i li va demanar que pregués per ells 
buscant  la  conducció  divina.  Hagueren  d'haver  sabut,  ja  aleshores,  que  Jeremies  era 
realment un profeta de Déu i que el que ell parlava en nom del Senyor succeiria.

Ells també van prometre que farien el que Déu els disposés o manés. Així, veiem a un poble 
que sembla haver après la lliçó, que volia no només saber quina era la voluntat de Déu sinó, 
més important encara, fer-la. Les paraules “Tant si és grat com si és ingrat, obeirem la veu de 
Jehovà, el nostre Déu, a qui nosaltres t'enviem, a fi que tot ens vagi bé si escoltem la veu 
de Jehovà, el nostre Déu” (Jeremies 42:6) van ser una poderosa confessió de fe. Després de tot 
el que havia succeït, ja era hora.

Fixa't amb el paral·lelisme que aquí trobem amb els anterior missatges de Jeremies: No 
confiïn en poders estrangers. Confiïn en el Senyor, i ell els farà prosperar i els deslliurarà  
en el moment correcte.  La salvació no ve de cap altra part i  de ningú més. Els poders  
estrangers abans no els van ajudar i ara tampoc ho faran. 

Déu ha  d'amonestar-los  perquè  ell  coneix  la  tendència  del  seus  cors:  sap  que  estan 
pensant  en  tornar  a  Egipte  (reflexiona  en  el  simbolisme)  per  a  trobar  la  protecció  que 
necessiten. Així, Déu els va donar uns mandats molt clars i específics: no fer això, doncs 
aquesta acció portarà ruïna sobre ells.

Una altra vegada, aquesta és una tria difícil, la decisió que tots enfrontem: la vida i la 
pau  mitjançant  la  fe  i  l'obediència  a  Jesús  o  la  misèria  i  la  mort  per  manca  de  fe  i 
d'obediència. No importen les diferents circumstàncies, al cap i a la fi, el problema és el 
mateix per a cada un de nosaltres. A diferència d'aquest poble que ens parla Jeremies, no 
sempre se'ns dóna les advertències tan específiques i tan clarament expressades; però de 
totes maneres, els advertiments ens han estat donats.

La vida o la mort, la benedicció o la maledicció. Quina classe d'eleccions estàs fent, cada dia, ja 
sigui per a vida o per a mort? 
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Lliçó 12   //   Dimarts 15 de desembre

TORNAR A EGIPTE

Si encara no l'has llegit,  Jeremies 42 et pot resultar molt emocionant.  Què farà la gent? 
Mostrarà fe, una fe que es revela en l'obediència, i restarà en Judà? O cometrà el mateix 
error que en el passat  i,  enlloc de seguir el  clar “i  així diu Jehovà”, farà el  que vulgui 
malgrat el clar advertiment de Déu en els darrers versicles del capítol 42 sobre el que els 
espera si tornen a Egipte?

Llegeix Jeremies 43:1 al 7. Ells, què van fer? 

Quan la Paraula de Déu no concorda amb les nostres intencions o desitjos, tendim a tenir 
dubtes sobre el seu origen diví. Això és el que el poble i els dirigents van fer amb Jeremies. 
En Israel només van canviar les circumstàncies, però el poble va seguir sent el mateix en la 
seva manera de pensar i en els seus cors. Es van excusar del seu vot atacant a Jeremies. Però 
no volent atacar directament a l'ancià profeta, van donar les culpes a Baruc, el seu amic i a 
vegades el seu escriba, i van descarregar la seva ira contra ell, pretenent que ell havia fet que 
el profeta estigués en contra d'ells.

Llegeix Èxode 16:3 i Nombres 16:13. Quines semblances existeixen entre el que el poble li 
va dir a Jeremies i el que els seus avantpassats li van dir a Moisès?

La naturalesa humana sempre busca a qui  donar-li  la  culpa dels  seus problemes,  o una 
excusa per a fer el que vol. D'aquesta manera, per alguna raó, Baruc va ser acusat de voler 
que tots els seus conciutadans morissin a mans dels babilònics o que fossin portats a l'exili a 
aquell país. Jeremies 43:1 al 7 no diu per què la gent va pensar que Baruc volia que això 
succeís, com tampoc l'Escriptura explica per què els fills d'Israel van pensar que Moisès 
volia que morissin en el desert després que sortissin d'Egipte. La gent, esclava d'emocions i 
passions,  pot  no  tenir  bones  raons  per  a  la  seva  manera  de  pensar.  Que  important  és 
mantenir les nostres emocions i passions sotmeses al Senyor!

Com de sovint permetem que els sentiments i les passions enfosqueixin el nostre seny o inclús 
anul·lin un clar “així diu Jehovà”? Com podem protegir-nos per a no permetre que les nostres 
emocions i desitjos ens dominin? (Veure 2 Corintis 10:5).
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Dimecres 16 de desembre   //   Lliçó 12

PORTATS A L'EXILI

Llegeix Jeremies 43:8 al 13. Què va dir Déu per mitjà de Jeremies?

Dafne era un llogaret en la frontera nord-est d'Egipte, que tenia fortificacions importants i a 
on vivia un gran nombre de colons jueus.

Una altra vegada aquí, Déu volia que Jeremies actués la profecia en forma simbòlica. Tot 
i que les paraules són poderoses, a vegades, quan es fan coses a la vida real, quan s'actua 
davant nostre, la presentació del tema és més forta i el missatge queda més clar.

No se'ns diu de quina manera Jeremies havia d'enfonsar les pedres en el fang a l'entrada 
del palau del faraó. Però una cosa estava clara: inclús el poderós faraó no podia competir amb 
Déu i aquest compliria la seva paraula com havia dit que faria. Els refugiats van pensar que 
trobarien protecció i seguretat permetent que Egipte vingués cap a ells (Jeremies 37:7 i 8). Els 
déus egipcis  eren inútils,  invencions de la  seva retorçada imaginació;  aquests  déus eren 
abominacions paganes que mantenien a la gent dins una abjecta ignorància de la veritat. Els 
israelites  haurien  d'haver  sabut,  com  hauríem  de  saber  nosaltres,  que  la  nostra  única 
protecció i verdadera seguretat està en obeir a Déu.

“Quan la pròpia negació arribi a ser part de la nostra religió, entendrem i farem bé la 
voluntat  de Déu; doncs els  nostres ulls  seran ungits amb col·liri  de manera que puguem 
contemplar les meravelloses coses de la seva Llei. Veurem el sender d'obediència com l'únic 
camí segur. Déu té al seu poble per responsable en proporció a la llum de la veritat que es 
portada al seu enteniment. Les exigències de la seva Llei són justes i raonables, i mitjançant la 
gràcia de Crist ell espera que complim aquests requeriments” (R&H, 25 de febrer de 1890). 

Pensa també en el simbolisme que hi ha en el fet que els israelites volien tornar a Egipte per a 
trobar seguretat. Quina ironia! En un sentit espiritual, de quines maneres nosaltres podem ser 
temptats a “tornar a Egipte”, per a trobar allà el que pensem que no podem trobar en el Senyor.
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Lliçó 12   //   Dijous 17 de desembre

UN DESAFIAMENT OBERT

Llegeix Jeremies 44:1 al 10. Què feien els captius a Egipte?

Durant la captivitat a Egipte, Jeremies va haver d'enfrontar el mateix problema que va tenir 
quan el seu poble vivia a Judà. En aquell temps va haver de parlar als líders; ara havia de 
parlar al  poble comú, que en la  captivitat  cometia alguns dels  mateixos pecats  que van 
portar sobre ell aquesta devastació.

Quina sorprenent resposta li van donar a Jeremies quan els va confrontar? (Veure Jeremies 
44:15-19).

La duresa dels seus cors i l'engany que els havia vençut eren sorprenents. Bàsicament, van 
mirar a Jeremies a la cara, i el van desafiar i el que els havia dit “en nom de Jehovà”.

L'explicació és senzilla: en temps anteriors, abans de la reforma de Josies, quan estaven 
submergits en l'adoració de déus pagans, arribant fins i tot a cremar encens a “la Reina del 
Cel” i vessar-li libacions, tot els hi anava bé. Materialment estaven bé i vivien en seguretat. 
Però va ser només després de les reformes de Josies (fetes massa tard i només a mitges) que 
la calamitat els havia colpejat. Així doncs, per què haurien d'escoltar a Jeremies i tots els 
seus advertiments?

La resposta de Jeremies (Jeremies 44:20-30) va ser: No, vostès no entenen. Precisament  
perquè van fer  totes  aquestes  coses,  aquestes  calamitats  van caure sobre  vostès.  Pitjor  
encara, la seva obstinada negativa a canviar significa que vindran encara més calamitats, i  
la seguretat que vostès es pensaven trobar a Egipte és un engany i una mentida, així com  
els déus pagans que vostès adoren. A la fi, coneixeran la veritat, però serà massa tard.

Què succeeix amb els  que,  submergits en el  pecat  i  la  incredulitat,  semblen estar  molt  bé 
mentre que, a vegades, els cristians fidels passen per terribles proves? Com enfrontem aquesta 
realitat?  
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Divendres 18 de desembre   //   Lliçó 12

PER A ESTUDIAR I MEDITAR:  Al llarg de tot el llibre de Jeremies, així com a 
través de tota la Bíblia, se'ns confronta amb el tema del bé i del mal. I, com a cristians, sabem 
distingir el bé del mal perquè Déu ha definit per a nosaltres aquests termes de moltes maneres 
diferents.  (Veure,  per  exemple,  Romans 7:7;  Miquees  6:8;  Josuè 24:15;  Mateu 22:37-39; 
Deuteronomi 12:8). Però, i si no creiem en Déu? De quina manera podem distingir el bé del 
mal? Fixa't el que suggereix Sam Harris, autor ateu. Va escriure un llibre titulat The Moral 
Landscape [El paisatge moral], on al·lega que el bé i el mal han i deuen poder entendre's 
només en termes de la ciència. És a dir, de la mateixa manera que la ciència ens ha ajudat a 
entendre la diferència entre la força nuclear forta i la força nuclear dèbil, hauria d'ajudar-nos 
a distingir el bé del mal, el que és correcte d'allò que és incorrecte. Fins i tot especula que la 
ciència un dia pugui curar el mal. “Consideri el que succeiria si descobríssim una cura per al 
mal humà. Imagini's, com argument, que cada canvi rellevant en el cervell humà pugui ser 
realitzat de manera econòmica, sense dolor i amb seguretat. La cura per a la psicopatia pot 
ser posada directament al subministrament d'aliments, com la vitamina D. El mal ara no és 
res  més que una deficiència  nutricional” (SAM HARRIS,  The Moral  Landscape,  pàg.  190. 
Simon & Schuster, Inc., ed. Kindle). Però la majoria dels científics, fins i tot els que no 
creuen  en  Déu,  tindrien  dificultats  per  a  creure  que  la  ciència  pot  resoldre  aquests 
problemes. Aleshores, si no creus en Déu, on podries trobar solucions?

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. “Per a nosaltres, tot depèn de com  acceptem les estipulacions del Senyor” (MS 1:138). 

Per  què  és  una  equivocació  suposar  que  la  gràcia  és  donada  sense  condicions? 
Condicions no és el mateix que obres ni quelcom que ens doni mèrits davant Déu. De 
quina manera podem aprendre a diferenciar entre la falsa ensenyança de la salvació per 
obres (legalisme) i la falsa ensenyança que la salvació no té condicions (gràcia barata)?

2. Medita més en la difícil pregunta al final de la secció del dijous. Si algú digués : “Jo no 
crec en Jesús, ni tan sols crec en Déu, però mira com em va de bé la vida. En realitat, jo 
diria que la meva vida va millor que la teva, i tu ets un cristià?”, com li respondries?
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Lliçó 13: Per al 26 de desembre de 2015

LLIÇONS DE JEREMIES
Dissabte 19 de desembre

LLEGEIX PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Jeremies 2:13; 6:20; 7:1-10; 
Mateu 9:12;L Deuteronomi 6:5; Jeremies 10:1-5; 23:1-8.

PER A MEMORITZAR:
“Mira, ve un temps ‒diu Jehovà‒ que suscitaré a David un rebrot just 
que regnarà com a rei, serà assenyat i practicarà el dret i la justícia sobre 
el país” (Jeremies 23:5).

Arribem a la fi del nostre estudi de Jeremies. Ha estat una aventura: molt drama, emoció i 
energia en l'epopeia del nostre profeta.

Com tots el profetes, Jeremies no va escriure en un buit: el seu missatge, de Déu per al 
poble, va ser donat en llocs, moments i circumstàncies específics.

Però per radicalment diferents que hagin estat aquestes circumstàncies de les nostres, o 
d'altres generacions que hagueren llegit a Jeremies, els principis vitals expressats allà són els 
mateixos  per  al  poble  de  Déu  en  qualsevol  època:  principis  com  la  fidelitat  a  Déu  i 
l'obediència als seus manaments; la vertadera religió del cor, a diferència dels rituals buits 
que deixen a la gent en un estat de falsa complaença; el veritable reavivament i reforma; el 
confiar en el Senyor i en les seves promeses... I el llistat segueix.

Aquesta setmana considerem algunes de les moltes lliçons que podem aprendre d'aquesta 
revelació  de  l'amor  de  Déu  pel  seu  poble,  fins  i  tot  enmig  d'estrepitoses  advertències 
respecte on els portarien les seves accions.
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Lliçó 13   //   Diumenge 20 de desembre

EL DÉU DE JEREMIES

Els adventistes del setè dia entenen que en el centre de la gran controvèrsia existeix un tema 
vital: Quin és el caràcter de Déu? Com és realment Déu? És un tirà arbitrari, com el valora 
Satanàs, o és un Pare que ens estima, es preocupa i que només vol el bé per a nosaltres? 
Aquestes preguntes realment són les més importants en tot l'univers. Al cap i a la fi, quina 
seria la nostra situació si Déu, en lloc de ser bondadós i estar disposat a l'autosacrifici, fos 
arbitrari, cruel i sàdic? Estaríem millor sense un Déu que tenint-ne un així.

Per  això,  les  preguntes  tenen  una  enorme  importància.  Afortunadament,  tenim  les 
respostes, i es veuen millor en la Creu.

“Mai oblidaran que aquell que té el poder amb el qual va crear els mons innombrables i 
els sosté a través de la immensitat de l'espai, l'Estimat de Déu, la Majestat del cel, aquell a 
qui els querubins i els serafins resplendents es delecten en adorar, es va humiliar per aixecar 
a l'home caigut; qui va portar la culpa i l'oprobi del pecat, i va sentir el retraïment del rostre 
del seu Pare, fins al punt que la maledicció d'un món perdut va trencar el seu cor i li va 
arrancar la vida en la creu del Calvari. El fet que el Creador de tots el mons, l'Àrbitre de tots 
els  destins,  deixés  la  seva glòria  i  s'humiliés  per  amor  a  l'home,  despertarà  eternament 
l'admiració i l'adoració de l'univers” (CS 709).

Com es revelen la naturalesa i el caràcter de Déu en els següents textos de Jeremies? És a 
dir, què ens ensenyen aquests textos sobre Déu?

Jeremies 2:13

Jeremies 5:22

Jeremies 11:22

Jeremies 31:3

Jeremies 3:7

Aquestes són només unes poques de les moltes imatges i expressions utilitzades en Jeremies 
que ens revelen quelcom de la naturalesa i el caràcter de Déu. Ell és la Font de vida; el poderós 
Creador; un Déu de judici; un Déu que ens estima i ens crida, una i altra vegada, al penediment 
dels nostres pecats i a apartar-nos dels camins que condueixen a la nostra destrucció.

Quines evidències del caràcter amant de Déu has vist en la teva pròpia vida?
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Dilluns 21 de desembre   //   Lliçó 13

RITUS I PECAT

“Hi ha un document que registre la interminable lluita de Déu amb la religió organitzada, 
conegut com la Bíblia” (TERRY EAGLETON, Reason, Faith and Revolution: Reflections on the 
God Debate, pàg. 8, ed. Kindle).

Això no és del tot cert, perquè la religió de la Bíblia, la religió que Déu ha donat a la 
humanitat, sempre ha estat una “religió organitzada”.

Per  altra  banda,  no  hi  ha  cap  dubte  que,  en  el  llibre  de  Jeremies,  el  Senyor  estava 
procurant aconseguir que el seu poble s'allunyés dels ritus organitzats però que eren freds, 
morts, i que van arribar a dominar la seva fe; ritus que ells creien que cobrien el pecat.

Com ja s'ha dit abans, però és bo repetir-ho, la majoria de les lluites de Jeremies van ser 
amb els líders, els sacerdots i la gent que creia que el fet de ser els triats per Déu, els fills 
d'Abraham, el poble del Pacte, ja estaven bé amb Déu. Un trist engany del qual nosaltres, 
també de la llavor d'Abraham (Gàlates 3:29), hem d'estar previnguts.

Quin és el missatge de Jeremies 6:20 i 7:1 al 10? Però, i més important, de quina manera 
podem aplicar aquests principis al nostre propi caminar amb el Senyor?

Llegeix Jeremies 7:9 i 10. Si alguna vegada algú va voler trobar una situació que reflectís el 
que s'ha anomenat “gràcia barata”, certament és aquesta. El poble fa totes aquelles coses 
pecaminoses i, després va al temple i “invoquen” al veritable Déu, i reclama el perdó dels  
seus  pecats? Déu  no  pot  ser  burlat.  A  menys  que  no  canviessin  els  seus  camins, 
especialment la manera en que tractaven als dèbils, haurien d'afrontar un judici sever.

Estaven sota un engany al creure que la seva religió organitzada i els seus ritus eren 
suficients  per  a  cobrir  els  seus  pecats,  de  manera  que  poguessin continuar  amb aquells 
pecats.

Quina és la diferència entre allò contra el que Jeremies està amonestant i el que Jesús va dir 
en Mateu 9:12? Per què és important conèixer aquesta diferència?
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RELIGIÓ DEL COR

“Així, doncs, cadascú haurà de donar compte a Déu de si mateix” (Romans 14:12).

Molta part del llibre de Jeremies està dirigit contra la nació com un tot. Una i altra vegada 
va parlar sobre Israel i Judà com a cossos, com el “cep escollit” (Jeremies 2:21), la seva 
“estimada” (Jeremies 11:15; 12:7),  “l'heretat” de Déu (Jeremies 12:7-9),  la seva “vinya” 
(Jeremies 12:10) i el seu “ramat” (Jeremies 13:17). Sens dubte, el llibre presenta un sentit de 
la naturalesa corporativa de la crida de Déu a la nació.

Per descomptat, el mateix succeeix al Nou Testament, on una i altra vegada l'església 
s'entén en un sentit corporatiu (veure Efesis 1:22; 3:10; 5:27).

Però la salvació és personal, no un tema corporatiu. No som salvats en un conjunt. Com 
a l'església del Nou Testament, la nació de Judà estava composta d'individus, i és aquí, en el 
nivell  de  la  persona,  on  sorgeix  el  problema  vital.  El  famós  text  de  Deuteronomi  6:5: 
“Estimaràs a Jehovà, el teu Déu, amb tot el teu cor, amb tota la teva ànima i amb totes les 
teves forces”, tot i que dit a la nació com un tot, està escrit en segona persona del singular. 
És a dir, el “tu” en cada cas és singular; Déu està parlant a cada un individualment. A la fi, 
cada un de nosaltres, personalment, tindrà que donar comptes de si mateix a Déu.

I això també ho trobem en Jeremies.

Què ensenyen els següents textos sobre la importància d'un caminar personal, individual, 
amb el Senyor?

Jeremies 17:7

Jeremies 17:10

Jeremies 29:13

Jeremies 9:23, 24

Encara que tant l'Antic Testament com el Nou Testament parlen sobre la naturalesa corporativa 
de l'església de Déu, la vertadera o veritable fe és un assumpte de cada persona, fent una entrega 
diària al Senyor, una elecció personal de caminar en fe i obediència.

Tot i que no hi ha dubte que som individualment responsables per les nostres pròpies ànimes, 
com podem estar segurs que estem fent tot el possible per animar i elevar als altres? A qui 
coneixes, ara mateix, a qui pots dir-li algunes paraules bondadoses i elevadores?
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EL CREPUSCLE DELS ÍDOLS

Quin va ser un dels grans pecats que el poble va cometre, i amb el que Jeremies va haver 
de lluitar constantment? (Veure Jeremies 10:1-15).

És interessant fixar-se en aquests textos no només en la manera en la qual el profeta mostre 
com de vans i inútils són els ídols, sinó com els contrasta amb el Déu viu. Aquests déus són 
impotents, inútils, buits i falsos; quin contrast amb el Senyor que va fer els cels i la Terra! Ell 
romandrà per a sempre, mentre que aquests ídols desapareixeran per a sempre. Per això, a qui 
hem d'adorar i dedicar la nostra vida: al que és dèbil, fals, va i impotent o a Déu, el poder del 
qual és tan gran que va crear i sosté l'univers? La resposta, per descomptat, és òbvia.

Però, per òbvia que sigui la resposta, el fet és que també correm el perill de caure en la 
idolatria. Encara que avui no adorem la mateixa classe d'ídols que en temps de Jeremies, la 
nostra vida moderna és plena de falsos déus. Aquests ídols moderns poden ser qualsevol 
cosa  que  estimem més  que  a  Déu;  qualsevol  cosa  que  “adorem”  (i  adorar  no  sempre 
significa cantar i pregar) arriba a ser el nostre déu, i som culpables d'idolatria.

Quines són algunes de les coses a les que estem en perill de convertir en ídols? Coses 
com  dispositius  digitals,  diner,  fama,  inclús  altres  persones.  Fes  un  llistat  d'aquests 
potencials ídols i després pregunta't: quina salvació real ofereixen?

Per  descomptat,  intel·lectualment  sabem  que  cap  d'aquestes  coses  és  digna  d'adoració. 
Sabem que, al final, res del que ens ofereix aquest món, res que constituïm en un déu, pot 
satisfer la nostra ànima ni,  veritablement,  ens podrà redimir.  Si  bé sabem totes aquestes 
coses, a menys que siguem curosos, a menys que mantinguem davant nostre a Jesús i el que 
va fer per a nosaltres, podem ser fàcilment arrossegats a una manera moderna d'idolatria 
contra la que Jeremies tant va barallar-se.
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EL ROMANENT

“Durant els darrers anys de l'apostasia de Judà, les exhortacions dels profetes semblaven tenir 
poc efecte, i quan els exercits dels caldeus van venir per tercera i darrera vegada per a posar 
setge a Jerusalem, l'esperança va abandonar tot cor. Jeremies va predir la ruïna completa, i 
perquè  insistia  en  la  rendició  finalment  va  ser  llançat  dins  una  presó.  Però  Déu  no  va 
abandonar a la completa desesperació al fidel romanent que restava a la ciutat. Encara que era 
estretament  vigilat  pels  qui  menyspreaven  els  seus  missatges,  Jeremies  va  rebre  noves 
revelacions respecte a la voluntat del Cel per a perdonar i salvar, i elles han estat des d'aquells 
temps fins els nostres una font inesgotable de consol per a l'església de Déu” (PR 343, 344). 

Fins i tot, enmig de l'apostasia generalitzada i la derrota Déu sempre va tenir un poble 
fidel,  encara que petit  en nombre.  Com el cas de molts dels  profetes,  una bona part  de 
l'èmfasi de Jeremies va ser sobre l'apostasia i la infidelitat  ‒perquè d'aquestes coses Déu 
volia salvar al poble‒; al llarg de la història sagrada, Déu sempre va tenir un romanent fidel, 
i això seguirà fins a la fi del temps (veure Apocalipsi 12.17).

De quina manera el concepte de romanent està expressat a Jeremies 23:1 al 8? De quina 
manera s'aplica això en els temps del Nou Testament? (Veure també Jeremies 33:14-18).

En els versicles 5 al 7, els erudits han vist una profecia messiànica de redempció per al 
poble fidel de Déu. Tot i que és veritat que, després de l'exili babilònic, un romanent va 
tornar, no va ser un retorn gloriós. Però els propòsits de Déu es compliran per mitjà del 
llinatge de David, per mitjà del “rebrot just”, el Rei que un dia regnarà.

Aquesta profecia va tenir un compliment parcial en la primera vinguda de Jesús (veure 
Mateu 1:1;  21.7-9;  Joan 12.13),  i  tindrà el  seu compliment  final  en la  Segona Vinguda 
(veure Daniel 7:13, 14), quan tot el poble fidel de Déu, el seu vertader romanent, viurà per a 
sempre en pau i seguretat. La redempció, simbolitzada per l'Èxode des d'Egipte, serà final, 
completa i eterna.

En que fixes les teves esperances? Com pots aprendre a confiar més i més en les promeses de 
Déu i el seu compliment en la teva pròpia vida? Què tens fora d'elles?
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PER A ESTUDIAR I MEDITAR: Fa molts anys un pastor adventista del setè dia, 
anomenat W. D. Frazee, va predicar un sermó titulat “Guanyadors i perdedors”. En ell va 
repassar la vida de diversos personatges bíblics, considerant la seva obra i el seu ministeri, i 
després va fer una pregunta respecte a cadascun: Va ser un guanyador o un perdedor?

Per exemple, va considerar a Joan Baptista, que va viure una solitària vida en el desert. 
Encara que finalment va tenir uns pocs seguidors, mai van ser molts, i certament no tants 
com Jesús va tenir més tard. A més, Joan va viure els seus darrers dies en una fosca presó on, 
a  vegades,  va  ser  atacat  pel  dubte;  i  finalment  li  van  tallar  el  cap  (Mateu  14).  Després 
d'explicar tot això, el pastor Frazee va preguntar: “Va ser Joan un guanyador o un perdedor?”.

Què succeeix amb Jeremies, el profeta? Quant d'èxit va tenir a la vida? Va patir molt, i 
no  va  tenir  por  de  queixar-se  i  lamentar-se.  Amb  poques  excepcions,  sembla  que  als 
sacerdots, als profetes, als reis i al poble comú no només no els agradava el que tenia per a 
dir, sinó que també se'l prenien malament. Fins i tot se'l va considerar com un traïdor contra 
el seu propi poble. Al final, va arribar la destrucció i la ruïna contra la que va advertir tota la 
seva vida mentre una i altra vegada el poble rebutjava les seves paraules. El van llançar dins 
una bruta masmorra, esperant que allà es morís. Va viure per a veure com la seva nació patia 
un terrible exili mentre Jerusalem i el Temple van ser destruïts. D'aquesta manera, des d'una 
perspectiva humana,  a  Jeremies no l'hi  va  anar  massa bé.  Des d'aquesta  perspectiva,  es 
podria afirmar que la seva vida va ser bastant miserable.

PREGUNTES PER A DIALOGAR: 
1. Jeremies va ser un guanyador o un perdedor? Quines són les raons per a la teva resposta? 

Si afirmes que va ser un guanyador, que et diu això sobre la importància de no jutjar la 
realitat  segons  les  normes  humanes?  Quines  normes  hem  d'utilitzar  per  tractar  de 
comprendre el que és correcte i el que és equivocat, el bé i el mal, l'èxit i el fracàs?

2. De quines maneres veiem la vida i el ministeri de Jesús prefigurat en Jeremies? Quines 
són les semblances?

3. El dilluns hem vist el problema de la “gràcia barata”, la creença que complir certs rituals 
religiosos és tot el que es necessita per a cobrir el pecat. Què és la vertadera gràcia, en 
contrast  amb  la  versió  de  la  gràcia  barata,  inútil  i  enganyosa  contra  la  qual  se'ns 
adverteix aquí?
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