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Dissabte 20 de juliol

PER MEMORITZAR:

"Defenseu al feble i l'orfe; feu justícia a l'afligit i al menesteroso. Librad l'afligit i al necessitat; 

libradlo de mà dels impius "(Sl. 82: 3, 4).

L us Salms i els Proverbis descriuen l'experiència de viure amb Déu en L us Salms i els Proverbis descriuen l'experiència de viure amb Déu en 

les situacions comunes de la vida, no només en moments d'adoració o durant altres activitats 

religioses. Mentre que el llibre de Proverbis ofereix una classe de saviesa pràctica, des de les 

relacions i la família fins als negocis i el govern, Salms és una col·lecció de càntics que cobreixen 

una varietat d'emocions i experiències espirituals, des laments fins lloances pletòriques, i tot el 

que hi ha al mig. És fàcil veure que la nostra fe ha de marcar la diferència en cada aspecte i 

experiència de la nostra vida, perquè Déu li importa cada aspecte de la nostra vida.

Mentrestant, qualsevol reflexió sobre la vida en aquest món caigut difícilment podria ignorar la 

injustícia que impregna la condició humana. De fet, repetidament es descriu la injustícia com una 

cosa pel que el nostre Senyor es preocupa i que busca alleujar. Ell és l'esperança dels 

desesperats.

En recordar el que diuen aquests llibres, potser aquesta lliçó pugui inspirar a ser més proactiu 

en atendre les necessitats dels pobres, els oprimits i els oblidats al nostre voltant i als que tenim 

l'obligació d'ajudar.

MISERICÒRDIA I JUSTÍCIA A SALMS 
I A PROVERBIS

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Salm 9: 7-9, 13-20; 82; 101; 146; Proverbis 10: 4; 13:23, 
25; 30: 7-9.

Lliçó 4: Pel 27 de juliol de 2019
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| lliçó 4

Lliçó 4: Per el 27 de juliol de 2019

MISERICÒRDIA I JUSTÍCIA A 

SALMS I EN PROVERBIS

Dissabte 20 de juliol

LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Salm 9: 7-9, 13-20; 82; 101; 146;LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Salm 9: 7-9, 13-20; 82; 101; 146;

Proverbis 10: 4; 13:23, 25; 30: 7-9.

PER MEMORITZAR:

"Defenseu al feble i l'orfe; feu justícia a l'afligit i al menesteroso. Librad l'afligit i al necessitat; libradlo de 

mà dels impius "(Sl. 82: 3, 4).

L us Salms i els Proverbis descriuen l'experiència de viure amb Déu en L us Salms i els Proverbis descriuen l'experiència de viure amb Déu en 

les situacions comunes de la vida, no només en moments d'adoració o durant altres activitats 

religioses. Mentre que el llibre de Proverbis ofereix una classe de saviesa pràctica, des de les relacions 

i la família fins als negocis i el govern, Salms és una col·lecció de càntics que cobreixen una varietat 

d'emocions i experiències espirituals, des laments fins lloances pletòriques, i tot el que hi ha al mig. És 

fàcil veure que la nostra fe ha de marcar la diferència en cada aspecte i experiència de la nostra vida,

perquè Déu li importa cada aspecte de la nostra vida.

Mentrestant, qualsevol reflexió sobre la vida en aquest món caigut difícilment podria ignorar la 

injustícia que impregna la condició humana. De fet, repetidament es descriu la injustícia com una cosa 

pel que el nostre Senyor es preocupa i que busca alleujar. Ell és l'esperança dels desesperats.

En recordar el que diuen aquests llibres, potser aquesta lliçó pugui inspirar a ser més proactiu en 

atendre les necessitats dels pobres, els oprimits i els oblidats al nostre voltant i als que tenim l'obligació 

d'ajudar.

Diumenge 21 de juliol

SALMS: CANTS D'ESPERANÇA PER ALS OPRIMITS

Com ja hem vist, Déu veu i escolta als que estan en perill i en problemes. Molt sovint en els 

Salms, escoltem els clams de gent que ha confiat en Déu però que no veu que es faci justícia. Les 

declaracions de la bondat, la justícia i el poder de Déu poden semblar desbordades per la 

injustícia i l'opressió que les veus d'aquests cants experimenten o observen.

No obstant això, aquests són càntics dels que encara canten. Ni la seva vida ni la seva fe 

s'han apagat. Encara hi ha esperança; i el constrenyiment és perquè Déu actuï abans que sigui 

massa tard, abans que triomfi el mal, abans que els oprimits siguin destruïts pel pes del mal fet 

contra ells. D'aquesta manera, els autors dels salms tracten de tancar la bretxa entre les 

declaracions de la seva fe, i les proves i les tragèdies de la vida.

Llegeix el Salm 9: 7 al 9, i 13 al 20. T'imagines les circumstàncies en què es trobava David, 

l'autor del salm? Pots sentir la tensió entre la seva fe en la bondat de Déu i la seva experiència 

en aquest moment? En moments de proves dures, ¿de quina manera vas afrontar la lluita de fe 

en Déu?

Al llarg de Salms, la resposta constant a aquesta tensió és l'esperança i la promesa del just 

judici de Déu. El mal i la injustícia poden mostrar triomfants per ara, però Déu jutjarà els 

malfactors i als injustos. S'han de castigar, mentre que aquells als qui han ferit i oprimit seran 

restaurats i renovats.

en Reflections on the Psalms [ Reflexions sobre els Salms], CS Lewis descriu la seva en Reflections on the Psalms [ Reflexions sobre els Salms], CS Lewis descriu la seva en Reflections on the Psalms [ Reflexions sobre els Salms], CS Lewis descriu la seva 

sorpresa inicial davant l'emoció i l'anhel pel judici de Déu com s'expressa repetidament en Salms. 

En observar que molts lectors actuals de la Bíblia consideren que el judici és una cosa temible, ell 

analitza la perspectiva jueva original i escriu: "Milers de persones que han estat despullades de tot 

el que posseeixen i que tenen tota la justícia del seu costat, finalment , seran escoltades. Per 

descomptat que no tenen por al judici. Saben que el seu cas és irrefutable, si almenys pogués ser 

escoltat. Quan Déu vingui a jutjar, per fi d'escoltar "(pàg. 11).

En Salms, veiem esperança per als oprimits fins i tot ara, fins i tot enmig dels seus sofriments 

i decepcions actuals.

Quines raons tenim per considerar que la idea de judici és positiva i no una cosa que témer?
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Lliçó 4 | Dilluns 22 d'juliol

"AIXECA'T, DÉU!"

Llegeix el Salm 82. Quin és el missatge per a nosaltres?

Malgrat l'ordre i les regles socials donats per Déu, la nació israelita, en diverses ocasions en 

la seva història, no va complir amb aquest pla. Fàcilment van arribar a ser com les nacions que els 

envoltaven, vivint segons un patró d'injustícia i opressió. Els dirigents i els jutges només es 

preocupaven per si mateixos, i seu favor podia comprar-se amb suborns. Sense tribunals que els 

protegissin, el comú del poble, i especialment els pobres, estaven subjectes a explotació.

El Salm 82 és una resposta a aquesta situació. Descriu el paper de Déu com a Jutge Suprem 

i mostra una escena en la qual ell jutja els dirigents i fins i tot als jutges del poble. Aquest salm 

emfatitza que els que exerceixen aquests rols en la societat "són designats com a jutges sota la 

seva direcció" ( PR 146). Ocupen seu càrrec i ocupen el seu treball com a representants i seva direcció" ( PR 146). Ocupen seu càrrec i ocupen el seu treball com a representants i seva direcció" ( PR 146). Ocupen seu càrrec i ocupen el seu treball com a representants i 

subordinats de Déu. Segons el salmista, la justícia de Déu és un model de com hauria de 

funcionar la justícia terrenal, i també proporciona el criteri amb el qual després es jutjaran aquesta 

justícia i als quals la dispensen.

Aquest salm conclou amb una crida específic a què Déu actuï (vers. 

8) per intervenir i aturar la injustícia que preval en la nació. Com molts dels salms, aquest li dóna 

veu als que no tenen veu, als oprimits les veus han estat silenciades pels sistemes injustos en els 

que viuen i treballen.

El Salm 82 fa una crida a Déu en la seva funció de Jutge Suprem i Governant Sobirà de 

l'univers i de totes les nacions. No hi ha un tribunal o autoritat superiors davant els quals es pugui 

presentar aquesta apel·lació. La seguretat ve que, tot i que els tribunals terrenals no escolten ni 

fan valer el clam dels pobres i els oprimits, com sol passar, encara hi ha una oportunitat innegable 

de demanar ajuda.

En diferents moments de la nostra vida, podem ser víctimes de la injustícia; però, en altres 

ocasions, podem ser els que cometem una injustícia o ens beneficiem d'ella. En passatges com el 

Salm 82, podem trobar discerniment i saviesa, siguem oprimits o opressors. A Déu també li 

preocupen els jutges injustos: els descriu com els seus fills i vol que escullin viure millor (veure 

vers. 6). Per tant, hi ha esperança fins i tot per als que estan del costat de l'opressió, si desitgen 

canviar.
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| lliçó 4Dimarts 23 de juliol

LES PROMESES D'UN REI

Llegeix el Salm 101. Tot i que està escrit per a dirigents, quin consell impor- tant podem 

extreure d'ell, qualsevol sigui la nostra situació a la vida?

El Salm 101 és un passatge per a líders. Es pensa que aquests versicles van ser compostos 

per David en els primers dies del seu regnat com a rei d'Israel. Fins i tot poden haver estat 

adaptats dels vots que va fer quan va assumir com a rei. En les seves experiències com a guerrer 

per Saül, i després com fugitiu, havia constatat per si mateix de quina manera un rei que perd el 

rumb pot perjudicar la nació ia la seva pròpia família. David va determinar que havia de ser un 

líder diferent.

Pocs podríem ser líders polítics o persones influents a gran escala, però tots exercim rols en 

la vida en què tenim l'oportunitat d'influenciar als altres. Podria ser a la vida laboral, la participació 

comunitària, la família o l'església. Com Elena de White comenta sobre un d'aquests escenaris de 

lideratge, "els vots de David, registrats en el Salm 101, han de ser els vots de tots els que tenen 

la responsabilitat de custodiar les influències de la llar" ( CM 114). Segons tinguem oportunitat, la responsabilitat de custodiar les influències de la llar" ( CM 114). Segons tinguem oportunitat, la responsabilitat de custodiar les influències de la llar" ( CM 114). Segons tinguem oportunitat, 

hem d'estar preparats per a suggerir i confirmar aquests principis a aquells que ocupen llocs de 

lideratge per sobre de nosaltres. I tots, en el nostre lideratge i llocs d'influència, tenim l'oportunitat 

d'aplicar els principis de lideratge de David, que ens ajudaran a ser una benedicció per als altres.

El punt de partida per a David és honorar Déu per la seva misericòrdia i justícia (Sal. 101: 1); 

això es va convertir en el fonament de tot el que David va procurar defensar mitjançant el seu 

lideratge. Va buscar aprendre i practicar aquestes mateixes característiques en la seva vida i 

obra. Per això, va haver resistir les temptacions de fer malament les coses, i de ser corrupte i 

deshonest, que són trampes concretes per als que ocupen llocs de poder i lideratge.

En saber com de importants eren els bons consellers per ajudar-lo a fer el correcte, David es 

compromet a buscar assessors de confiança i nomenar funcionaris honestos. La justícia i la 

misericòrdia marcarien el seu lideratge, fins i tot entre aquells que van treballar amb ell i per a ell.

Potser no tinguem assessors ni funcionaris, però com podem omplir la nostra vida amb 

influències que ens ajudin a viure ia liderar -on ens toque- amb justícia i misericòrdia?
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Lliçó 4 | Dimecres, 24 de juliol

CAMINAR AMB EL SENYOR

En apropar-nos al final del llibre de Salms, les exclamacions de lloança semblen anar in En apropar-nos al final del llibre de Salms, les exclamacions de lloança semblen anar in 

crescendo. Els últims cinc salms comencen amb un mandat senzill i directe: "Lloeu el Senyor"; crescendo. Els últims cinc salms comencen amb un mandat senzill i directe: "Lloeu el Senyor"; 

però, el primer d'ells, el Salm 146, fa un èmfasi especial, com la raó principal d'aquesta lloança, en 

la preocupació de Déu pels pobres i els oprimits.

Llegeix el Salm 146. Quin és el missatge per a nosaltres? Què ens diu Déu, especialment, 

en els versicles 5 al 9?

Tan certament com Déu és el Creador d'aquest món (veure Sal. 146: 6), aquest salm descriu 

el treball continu de Déu en el món com jutge, Proveïdor, Libertador, Sanador, ajudador i 

Defensor: tot això enfocat en persones que necessiten específicament aquest tipus d'ajuda. És 

una visió inspiradora del que Déu fa, i busca fer, en la nostra vida, en la nostra comunitat i en el 

nostre món.

De vegades, pensem que tenir cura dels necessitats és una cosa que hem de fer perquè Déu 

ho va dir. Però el Salm 146 afirma que això és una cosa que Déu ja fa, i se'ns convida a unir-nos 

a ell. Quan treballem contra la pobresa, l'opressió i la malaltia, en realitat estem treballant amb 

Déu i per als seus propòsits. Què més privilegi pot haver-hi que associar-nos amb Déu a fi 

d'aconseguir una cosa tan inspirador com el que declara el Salm 146?

A més, també hi ha beneficis per a nosaltres. Els cristians, sovint, parlen sobre la seva 

recerca de Déu i el seu desig de tenir una relació més íntima amb ell. No obstant això, hi ha 

passatges com el Salm 146: 7 al 9, i molts altres en tota la Bíblia, que ens indiquen que una forma 

de trobar-nos amb Déu és unir-nos al que ell fa. Per tant, si ell treballa per animar els pobres, els 

malalts i els oprimits, com diu el Salm 146, nosaltres també hauríem de treballar amb ell. "Crist va 

venir a aquesta Terra per caminar i obrar entre els pobres i sofrents. Ells van rebre la seva atenció 

en major mesura. I avui, en la persona dels seus fills, ell visita als pobres i necessitats, dissipant la 

desgràcia i alleujant el sofriment.

"Suprímase el patiment i la necessitat, i no tindríem manera de comprendre la misericòrdia i 

l'amor de Déu, ni una forma de conèixer el Pare celestial, ple de compassió i simpatia. Mai ostenta 

l'evangeli un aspecte més bonic que quan l'hi predica a les regions més necessitades i destituïdes 

"( TI 7: 215)."( TI 7: 215)."( TI 7: 215).

En la teva experiència, ¿de quina manera aconseguim tenir una relació més íntima amb Déu en servir als 

altres?
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PROVERBIS: MISERICÒRDIA AMB ELS NECESSITATS

Com que és una col·lecció de dites savis, el llibre de Proverbis aborda una àmplia gamma de 

temes i experiències de vida. Entre elles es troben reflexions sobre la pobresa, la riquesa, 

l'acontentament, la justícia i la injustícia; en ocasions des de diferents angles. La vida no sempre 

és senzilla, i Proverbis ens alerta sobre les diferents circumstàncies i decisions que influeixen en 

la forma de vida, fins i tot entre els que són fidels a Déu.

Llegeix i compara Proverbis 10: 4; 13:23 i 25; 14:31; 15:15 i 16; 19:15 i 17; i 30: 7 a l'9. 

Segons aquests textos, què és pertinent per a la riquesa i la pobresa, i per ajudar als 

necessitats?

Proverbis emfatitza la preocupació i l'atenció que Déu té pels pobres i vulnerables. De 

vegades, la gent és pobra a causa de les circumstàncies, als seus males decisions oa l'explotació, 

però siguin quines siguin les causes de la seva situació, el Senyor encara es considera el seu 

Creador (veure Prov. 22: 2) i Defensor (veure 22 : 22, 23). Cal no oprimir ni aprofitar-se 

d'aquestes persones, independentment dels seus errors.

Si bé Proverbis afirma que triar la saviesa i obeir Déu porten a una vida millor, les riqueses no 

sempre són el resultat de la benedicció de Déu. La fidelitat a Déu sempre és considerada més 

important i, en última instància, més gratificant que el guany material: "Més val tenir poc amb 

justícia que guanyar molt amb injustícia" (Prov. 16: 8, NVI).justícia que guanyar molt amb injustícia" (Prov. 16: 8, NVI).

Una altra preocupació en Proverbis és l'honestedat i el tracte just en els negocis, el govern i 

l'administració de justícia (veure Prov. 14: 5, 25; 16: 11-13; 17:15; 20:23; 21:28; 28: 14-16). 

Proverbis no només es preocupa per la vida de la gent, sinó a més ofereix informació sobre com 

la societat en el seu conjunt hauria de funcionar en benefici de tots, en particular d'aquells que 

necessiten protecció. Se'ns recorda novament que, en el millor dels casos, els que governen i 

dirigeixen ho fan amb l'ajuda de Déu (veure Prov. 8:15, 16), i han d'actuar com a agents de la 

seva gràcia i compassió envers els necessitats.

És fàcil que algú se senti afligit pels que passen per situacions dolentes. Però, de quina 

manera podem prendre aquest sentiment de tristesa i convertir-lo en acció?
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Lliçó 4 | Divendres 26 de juliol

Llegeix "Els últims anys de David", en Patriarques i profetes, pp. 737-746.Llegeix "Els últims anys de David", en Patriarques i profetes, pp. 737-746.Llegeix "Els últims anys de David", en Patriarques i profetes, pp. 737-746.

"Els salms de David passen per tota la gamma de l'experiència humana, des de les 

profunditats del sentiment de culpabilitat i condemnació de si fins a la fe més sublim i la més 

exaltada comunió amb Déu. El registre de la seva vida mostra que el pecat no pot portar sinó 

vergonya i aflicció, però que l'amor de Déu i la seva misericòrdia poden arribar fins a les més 

profundes profunditats, que la fe elevarà l'ànima penedida fins a fer-compartir l'adopció dels fills 

de Déu. De totes les promeses que conté la seva Paraula, és un dels testimonis més poderosos a 

favor de la fidelitat, la justícia i la misericòrdia del pacte de Déu "( PP 745). "A aquests principis [els favor de la fidelitat, la justícia i la misericòrdia del pacte de Déu "( PP 745). "A aquests principis [els favor de la fidelitat, la justícia i la misericòrdia del pacte de Déu "( PP 745). "A aquests principis [els 

de Proverbis] està lligat al benestar de la societat, tant en les relacions seculars com en les 

religioses. Ells són els que donen seguretat a la propietat i la vida. Per tot el que fa possible la 

confiança i la cooperació, el món és deutor a la Llei de Déu, segons la dóna la seva Paraula i 

segons es pot trobar, fins i tot en trets sovint foscos i gairebé esborrats, al cor dels homes " ( Ed 136, segons es pot trobar, fins i tot en trets sovint foscos i gairebé esborrats, al cor dels homes " ( Ed 136, segons es pot trobar, fins i tot en trets sovint foscos i gairebé esborrats, al cor dels homes " ( Ed 136, 

137).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. En quin sentit et consideraries un líder o en una persona en posició 

d'influència? Com pots ser un agent de justícia en aquest aspecte de la teva vida?

2. Pensa en la cultura i les estructures socials d'on vius. De què

manera pots treballar dins del sistema existent per millorar la sort dels necessitats?

3. Per què són tan importants els principis de justícia i equitat per 

construir una societat forta?

Resum: Salms i Proverbis són dos llibres especialment adaptats als desafiaments de viure Resum: Salms i Proverbis són dos llibres especialment adaptats als desafiaments de viure 

fidelment enmig de les experiències i proves comunes de la vida. Tots dos ofereixen idees sobre 

la visió de Déu per a la societat, i la seva preocupació especial pels pobres i els oprimits. El clam 

dels Salms i la saviesa de Proverbis és que Déu sí s'adona del que succeeix i intervindrà per 

protegir els que, massa sovint, són ignorats o explotats. I si així és Déu, també nosaltres hauríem 

de ser-ho.

 4. Si bé el llibre de Proverbis se centra en la saviesa per viure bé, 
Què ens diu quant a com és Déu?

PER ESTUDIAR I MEDITAR


