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EL CLAM DELS 

PROFETES

Dissabte 27 de juliol

PER MEMORITZAR:

"Oh home, ell t'ha declarat el que és bo, i què demana el Senyor de tu: només fer justícia, i 

estimar misericòrdia, i humiliar davant el teu Déu" (Miq. 6: 8).

L us profetes de l'Antic Testament es troben entre els personatges L us profetes de l'Antic Testament es troben entre els personatges 

més interessants de la Bíblia. Les seves veus estridents, els seus missatges audaços, el seu sentit de 

l'pesar, la ira i la indignació i, ocasionalment, els seus missatges actuats, van aconseguir que no 

poguessin ser ignorats.

El poble i els seus dirigents eren fàcilment arrossegats pels ídols i l'estil de vida de les 

nacions circumdants. La ingrata tasca dels profetes era instar-los a penedir-se, recordant-los el 

amor i el favor de Déu per ells i, en ocasions, advertint-los de les conseqüències de continuar 

allunyant-se de Déu.

Com veurem, entre els pecats i els mals dels que van ser advertits els líders i al poble, un 

dels més grans era l'opressió dels pobres, els necessitats i els indefensos entre ells. Sí, adorar 

ídols era dolent; si, seguir falses pràctiques religioses era dolent; però aprofitar-se dels febles i els 

pobres també era condemnable.

Lliçó 5: Pel 3 d'agost de 2019

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: 1 Samuel 8: 10-18; Amós 5: 10-15; Miquees 6: 8; Gènesi 
19: 1-13; Ezequiel 16:49; Isaïes 1: 15-23.
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EL RECLAM RECURRENT DE JUSTÍCIA

Tot i el pla diví clarament detallat per a la nació israelita, el poble israelita poques vegades va 

estar a l'altura del seu anomenat. No moltes generacions després d'establir-a la terra, li van 

demanar a Samuel, el profeta i jutge, que designés un rei per dirigir a la seva nació, "com tenen 

totes les nacions" (1 Sam. 8: 5).

Samuel va reconèixer que aquest era un pas important per ser com les altres nacions en 

altres sentits també. Si bé Samuel va procurar aconsellar al primer rei, Saül, no va passar molt 

temps abans que la seva profecia comencés a fer-se realitat. Fins i tot en l'apogeu del regne 

israelita, David i Salomó no van escapar de les temptacions, la corrupció i els excessos de poder.

Al llarg dels regnats dels reis d'Israel i Judá, una de les respostes de Déu va ser enviar 

profetes perquè donessin a conèixer la seva voluntat i recordar-los als dirigents i el poble israelita 

les seves responsabilitats d'origen diví envers els membres oblidats de seva societat.

En els escrits dels profetes hebreus, veiem una crida continu i recurrent a viure justament ia 

fer justícia a la societat. A l'confrontar la infidelitat d'Israel i els seus líders, els profetes eren una 

veu habitual i urgent per als que no tenen veu, especialment aquells que patien perquè Israel no 

feia la voluntat de Déu.

En reflexionar sobre la passió dels profetes de l'Antic Testament, Abraham Joshua Heschel 

contrasta la nostra complaença amb les seves urgents anomenats de justícia: "Les coses que van 

horroritzar als profetes ocorren diàriament fins i tot en l'actualitat a tot el món. [...] La seva intensa 

impaciència davant de la injustícia ens pot sonar a histèria. Nosaltres mateixos contínuament vam 

presenciar actes d'injustícia, manifestacions d'hipocresia, falsedat, indignació, misèria, però 

poques vegades ens indignem o alberguem massa esperances. Per als profetes, fins i tot una 

injustícia menor assumeix proporcions còsmiques "( The Prophets [ Els profetes], pp. 3, 4).injustícia menor assumeix proporcions còsmiques "( The Prophets [ Els profetes], pp. 3, 4).injustícia menor assumeix proporcions còsmiques "( The Prophets [ Els profetes], pp. 3, 4).

El que aquests profetes ens ofereixen és una besllum del cor i la ment de Déu. En parlar en 

nom de Déu, poden ajudar-nos a veure la injustícia i el sofriment del nostre món a través dels ulls 

plens de llàgrimes de Déu. Però aquesta passió també és una crida a l'acció, a treballar amb Déu 

per alleujar i posar remei a la opressió i el dolor dels que ens envolten.

De quina manera de vegades intentem ser com "totes les nacions" en aspectes que podrien ser 

perjudicials per a nosaltres i per als altres?

 Llegeix gener Samuel 8:10 al 18. Quina va ser l'advertència de Samuel al poble en resposta a la seva 

comanda d'un rei?



35

| lliçó 5

AMÓS

Comença amb un comentari popular, enumerant les nacions circumdants (Síria, Filistea, 

Fenícia, Edom, Ammon i Moab) i detalla els seus delictes, atropellaments i atrocitats pels que Déu 

els castigarà (veure Amós 1: 3-2: 3). És fàcil imaginar-als israelites aplaudint aquestes acusacions 

als seus enemics, en particular perquè moltes de les transgressions d'aquestes nacions van ser 

dirigides contra els propis israelites.

Després, Amós s'acosta una mica més, en declarar el judici de Déu contra el poble de Judà, 

els veïns del sud d'Israel en els regnes ara separats. Parlant en nom de Déu, Amós cita el seu 

rebuig de Déu, la seva desobediència als seus manaments i els càstigs que vindrien sobre ells 

(veure Amós 2: 4, 5). Novament, podem imaginar al poble del regne del nord aplaudint mentre 

Amós assenyala la maldat dels que els envolten.

Però llavors Amós es dirigeix a la seva audiència. La resta del llibre se centra en el mal, la 

idolatria, la injustícia i els repetits fracassos d'Israel davant els ulls de Déu.

Llegeix Amós 3: 9 a l'11; 4: 1 i 2; 05:10 a 15; i 8: 4 al 6. Contra què pecats ens adverteix?

Si bé Amós no és diplomàtic en el seu llenguatge i dóna amonestacions de condemnació, el 

seu missatge està assaonat amb súpliques perquè tornin al seu Déu. Això inclou una renovació 

del sentit de justícia i la cura dels pobres entre ells: "Però corri el judici com les aigües, i la justícia 

com impetuós rierol" (Amós 5:24). Els últims versets de la profecia d'Amós apunten a una futura 

restauració per al poble de Déu (veure Amós 9: 11-15): "En l'hora de la seva més profunda 

apostasia i més necessitat, Déu els va dirigir un missatge de perdó i esperança "( PR 212).apostasia i més necessitat, Déu els va dirigir un missatge de perdó i esperança "( PR 212).apostasia i més necessitat, Déu els va dirigir un missatge de perdó i esperança "( PR 212).

Hi ha ocasions en què hem d'estar preparats per parlar amb duresa per corregir l'error? Com 

discernir quan és apropiat aquest llenguatge?

Dilluns, 29 de juliol

                   
                

     

"Jo no sóc profeta ni fill de profeta, sinó que cuido ovelles i cultiu figueres. Però el Senyor em
va treure de darrere del ramat i em va dir: 'Vés i profetitza al meu poble Israel' "(Amós 7:14, 15. NVI).

 Amós va ser molt franc en admetre la seva falta de qualitats per ser un profeta, però en 
presentar el seu missatge a la nació israelita mostra una capacitat òbvia per atreure als seus 
oients al que ell vol dir-los.
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Miquees

"Oh home, ell t'ha declarat el que és bo, i què demana el Senyor de tu: només fer 

justícia, i estimar misericòrdia, i humiliar davant el teu Déu" (Miq. 6: 8). De quina manera 

pots fer realitat aquestes paraules en aquest moment?

Miquees 6: 8 potser sigui un dels textos més coneguts de les Escriptures. No obstant això, 

com molts dels versets que convertim en lemes o eslògans, probablement estiguem menys 

familiaritzats amb el context del versicle del que imaginem.

Llegeix Miquees 2: 8 a l'11 i 3: 8 al 12. Què feien les persones que Miquees condemnar?

Amb el regnat d'Acaz com a rei de Judà, el poble de Déu va baixar un esglaó més en la 

història i l'espiritualitat de la seva nació. La idolatria i les seves diverses pràctiques nefastes 

augmentaven. Al mateix temps, com també van assenyalar altres profetes de l'època, els pobres 

seguien sent explotats i atacats.

Miquees, igual que els seus col·legues contemporanis, és un profeta de condemnació. Els 

primers tres capítols gairebé íntegrament expressen la ira i el dolor de Déu pel mal que el seu 

poble havia comès, així com la destrucció que s'acostava.

Però Déu no havia abandonat el seu poble. Fins a les veus estridents i els durs missatges 

dels profetes eren una indicació del constant interès de Déu pel seu poble. Els va donar 

advertències a causa del seu amor i cura per ells. Anhelava perdonar i restaurar-los. El seu enuig 

no duraria per sempre (veure Miq. 7: 18-20).

Aquest és el context de la coneguda "fórmula": fer justícia, estimar misericòrdia, i humiliar-nos 

davant Déu. Pot sonar senzill, però viure aquesta fe en forma pràctica és molt més difícil, 

especialment quan fer-ho sembla no estar en sintonia amb la societat que ens envolta. Quan els 

altres es beneficien de la injustícia, es burlen de la misericòrdia i es manegen amb orgull, fer 

justícia, estimar misericòrdia, i humiliar-se davant Déu requereixen coratge i perseverança. No 

obstant això, no fem això sols; quan actuem d'aquesta manera, caminem amb el nostre Déu.

Quina és la connexió entre fer justícia, estimar misericòrdia, i humiliar davant Déu?



37

| lliçó 5

EZEQUIEL

Si li preguntéssim a un grup de cristians sobre els "pecats de Sodoma", és probable que 

molts es posin a enumerar diversos pecats sexuals i altres formes de depravació. Al capdavall, 

Gènesi 19: 1 al 13 descriu a una societat malalta i perversa més que propícia per a la destrucció.

No obstant això, curiosament, la resposta és més complicada que això. Considera la 

descripció d'Ezequiel: "Heus aquí que aquesta va ser la maldat de Sodoma la teva germana: 

supèrbia, sacietat de pa, i abundància d'ociositat van tenir ella i les seves filles; i no va enfortir la 

mà de l'afligit i del menesteroso "(Eze. 16:49). Encara que evidentment el Senyor no anava a 

passar per alt les altres formes de depravació que es trobaven a la ciutat, l'èmfasi d'Ezequiel era 

la injustícia econòmica i la falta d'atenció als necessitats.

Podria ser que, a la vista de Déu, aquests pecats econòmics fossin tan dolents com els 

sexuals?

Les primeres profecies d'Ezequiel, posteriors a època d'Amós, Miquees i Isaías, donen una 

nota similar d'advertència sobre la destrucció esdevenidora. No obstant això, després que 

Jerusalem cau en mans dels babilonis i que el seu poble és portat captiu, l'enfocament d'Ezequiel 

canvia més plenament a les promeses divines de restauració.

Llegeix Ezequiel 34: 2 al 4, i 7 al 16. Compara l'avaluació que fa Déu dels líders corruptes 

d'Israel en comparació amb la seva pròpia tasca com a Pastor. El tracte que ells li donen a la 

"ovella" més feble, com contrasta amb els mètodes de Déu?

Tot i ser tan dolents que se'ls compara amb Sodoma, el Senyor encara s'apropava a ells amb Tot i ser tan dolents que se'ls compara amb Sodoma, el Senyor encara s'apropava a ells amb Tot i ser tan dolents que se'ls compara amb Sodoma, el Senyor encara s'apropava a ells amb 

l'esperança d'allunyar-los de la seva maldat. En el pla renovat de Déu per al seu poble, ells 

tornarien a la seva terra, Jerusalem seria restaurada i el Temple seria reconstruït. Novament 

tornarien a celebrar les festes que Déu els va donar i la terra es tornaria a dividir en parts iguals 

entre el poble com a herència (veure Eze. 47: 13-48: 29). Sembla obvi que la intenció de Déu era 

que el pla que tenia per al seu poble, que primer va ser donat a Moisès i al poble d'Israel després 

del seu rescat d'Egipte, es reprendria amb el retorn del seu poble de la captivitat. Això incloïa la 

preocupació pels membres més febles de la societat, com també pels que podrien considerar-se 

forasters.

Com n'és important és per a tu que el nostre Déu sigui un Déu que ofereix segones oportunitats fins i 

tot al seu poble que es va equivocar després d'haver tingut l'oportunitat de prendre millors 

decisions?

Dimecres 31 de juliol
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Llegeix Isaïes 01:15 a 23; 03:13 a 15; i 5: 7 i 8. Com descriuries la resposta del profeta al que 

s'observa en la societat que l'envolta?

El sermó inicial d'Isaïes (els primers cinc capítols) és una barreja de crítiques mordaces per la 

classe de societat en la qual s'havia convertit el poble de Déu, advertències d'un judici imminent 

en resposta al seu rebuig de Déu i les seves contínues irregularitats, i oferiments d'esperança si el 

poble es tornava a Déu i reformava la seva vida i la societat. Però potser l'emoció més forta que 

ens arriba a través de les seves paraules és una sensació de dolor. Basat en la seva comprensió 

de qui és Déu i el que vol per al seu poble, el profeta es lamenta pel que es va perdre, per les 

innombrables persones oblidades que pateixen i pel judici que vindrà sobre la nació.

Isaïes continua aquest patró a través del seu ministeri profètic. Ell insta el poble a recordar el 

que Déu ha fet per ell. També els ofereix l'esperança del que Déu vol fer per ells en el futur. Per 

tant, han de buscar el Senyor ara, ja que aquesta relació renovada amb ell inclourà penedir-se de 

la seva maldat actual i canviar la forma en el seu tracte amb els altres.

En els capítols 58 i 59, Isaías reprèn específicament la preocupació per la justícia. Torna a 

descriure una societat en què "el dret es va retirar, i la justícia es va posar lluny; perquè la veritat 

va ensopegar a la plaça, i l'equitat no va poder venir "(Isa. 59:14). Però també afirma que Déu és 

conscient d'això i que rescatarà al seu poble, "vindrà el Redemptor" (Isa. 59:20).

Al llarg del llibre d'Isaïes, una part important de l'atenció del profeta se centra a proclamar el 

Messies esdevenidor que finalment restablirà el regnat de Déu a la Terra i portarà justícia, 

misericòrdia, sanitat i restauració amb ell.

Llegeix Isaïes 9: 6 i 7; 11: 1 al 5; 42: 1 al 7; i 53: 4 al 6. Com concorden aquestes profecies amb el 

que entens de la vida, el ministeri i la mort de Jesús? Què suggereixen aquestes profecies sobre el 

propòsit de la seva vinguda a aquest món?

ISAÏES
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Llegeix "La captivitat assiri" i "La crida d'Isaïes", en Profetes i reis,Llegeix "La captivitat assiri" i "La crida d'Isaïes", en Profetes i reis,

pp. 209-218; 225-230.

"Els profetes van alçar la veu contra la intensa opressió, la flagrant injustícia, el luxe i el 

malbaratament desmesurats, els desvergonyits banquets i borratxeres, la llicència i les orgies de la 

seva època; però vanes van ser les seves protestes, vana la seva denúncia del pecat "( PR 211).seva època; però vanes van ser les seves protestes, vana la seva denúncia del pecat "( PR 211).seva època; però vanes van ser les seves protestes, vana la seva denúncia del pecat "( PR 211).

Per Isaïes, "la perspectiva era particularment descoratjadora en el que es referia a les 

condicions socials del poble. Hi havia homes que, en el seu desig de guanys, anaven afegint una 

casa a una altra, i un camp a un altre. [...] La justícia es pervertia; i no es manifestava compassió 

cap als pobres. [...] Fins als magistrats, el deure era protegir als indefensos, feien oïdes sordes als 

clams dels pobres i necessitats, de les vídues i els orfes. [...]

"Davant d'aquestes condicions, no sorprèn que quan Isaïes va ser cridat, durant l'últim any 

del regnat d'Ozies, perquè comuniqués a Judà els missatges d'amonestació i reprensió que Déu li 

manava, hagi volgut defugir la responsabilitat. Sabia molt bé que trobaria una resistència 

obstinada "( PR 227, 228).obstinada "( PR 227, 228).obstinada "( PR 227, 228).

"Aquestes clares expressions dels profetes i del Mestre mateix han de ser rebudes com a veu 

del Cel per tota ànima. No hem de desaprofitar cap oportunitat de complir actes de misericòrdia, 

de tendra prevenció i cortesia cristiana en favor dels carregats i oprimits "( PR 242).de tendra prevenció i cortesia cristiana en favor dels carregats i oprimits "( PR 242).de tendra prevenció i cortesia cristiana en favor dels carregats i oprimits "( PR 242).

1. Sovint entenem que la funció de la profecia és predir el futur. 

De quina manera reconèixer l'enfocament dels profetes de l'Antic Testament en el món en què 

van viure canvia la teva percepció del paper d'un profeta?

2. La vida i el missatge dels profetes demostren el difícil i perillós 

que pot ser defensar la veritat. Per què creus que van fer el que van fer i van parlar d'aquesta 

manera?

3. En els escrits dels profetes, Déu sembla passar d'l'enuig i una 

profunda preocupació pel seu poble. Com encaixen aquests dos aspectes del caràcter de Déu?

Resum: Els profetes de l'Antic Testament eren defensors apassionats del camí i la voluntat de Resum: Els profetes de l'Antic Testament eren defensors apassionats del camí i la voluntat de 

Déu per al seu poble i, sovint, s'enutjaven i es molestaven. Aquesta passió, que reflectia la 

preocupació expressada per Déu mateix, incloïa una forta èmfasi en la justícia a favor dels pobres 

i oprimits. Els anomenats dels profetes a tornar a Déu incloïen posar fi a la injustícia, una cosa 

que Déu també va prometre fer en les seves visions per a un futur millor per al seu poble.

PER ESTUDIAR I MEDITAR

PREGUNTES PER A DIALOGAR:


