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Dissabte 28 de setembre

55: 8, 9; Esdres 7: 1-28.

PER MEMORITZAR:

A més, sempre és encoratjador veure el poble de Déu respondre positivament a les 

iniciatives del Senyor.

Lliçó 1: Pel 5 d'octubre de 2019

TROBAR-LI SENTIT  
A LA HISTÒRIA:

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Jeremies 25:11, 12; Daniel 9: 1, 2; Esdres 4: 1-7; Isaïes

                  
                 

     
                   

        

                  
                

    
                   

        

                  
                

    
                   

        

                   
               

    

Zorobabel i Esdres

                      
             

"Això diu el Cir rei de Pèrsia: Déu, el Déu del cel m'ha donat tots els reialmes de la terra, i m'ha 
manat que li edifiqui casa a Jerusalem, que està a Judà” (Esd. 1: 2).

En els escrits de Jeremies, Déu havia promès que el seu poble tornaria a la seva terra després de 
setanta anys d'exili a Babilònia. El rei Cir va ser l'instrument de Déu per permetre aquest
retorn. Ungit per Déu (Isa.
45: 1), Cir va emetre un decret voltant de l'any 538 a.C., pel qual alliberava al poble de Déu 
perquè tornés al seu país i reconstruís el Temple.

 Va ser Déu (no Cir) qui va dir sobre Jerusalem: "Seràs edificada; i al temple: Seràs fundat 
"(Isa. 44:28). Déu era el garant que Jerusalem seria reconstruïda, i va tocar el cor de Cir per tal 
que els concedís permís per construir el Temple.
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Lliçó 1 | Diumenge 29 de setembre

EL PRIMER RETORN DELS EXILIATS

Quines altres profecies històriques s'han complert exactament com estava promès en la Paraula, i 

com podem consolar-nos amb el fet que Déu coneix el futur i que podem confiar en les seves 

promeses?

                    
        

 Llegeix Jeremies 25:11 i 12; 29:10; i Daniel 9: 1 i 2. Quan es va produir el primer retorn 
dels exiliats? Quina profecia es complia amb aquest retorn?

 El Senyor va influir en Cir per permetre el primer retorn, en compliment dels setanta anys de 
la profecia de Jeremies. Jeremies havia escrit que la terra de Judà quedaria desolada durant
setanta anys sota el domini de Babilònia (això va passar de 606/605 aC a 537/536 aC), però Déu 
obriria les portes per al retorn dels captius. Mentre Daniel estudiava els escrits de Jeremies, es va 
adonar que havia arribat el moment d'aquest retorn promès.

 En Daniel 9, el profeta estava angoixat perquè els setanta anys estaven arribant a la seva fi 
sense canvis visibles, i el nou imperi persa havia ascendit al poder. Es va afligir i va acudir a Déu, 
suplicant misericòrdia i el compliment de les seves promeses. En el mateix capítol (Dan. 9: 24-27), 
Déu li va assegurar a Daniel que ell està pendent de tot i té el futur planificat, amb un Libertador 
que morirà pel poble per expiar els seus pecats, portar justícia i complir amb el sistema sacrificial. 
En efecte, Déu estava dient: "Daniel, no et preocupis. Atès que el veritable Libertador (Jesús) 
certament vindrà, també enviaré alliberament per a tu ". Poc després, Déu va instar a Cir, el rei de 
Pèrsia, perquè donés l'ordre d'alliberar els captius. Déu sempre és fidel a les seves promeses
(veure Dan.

 Esdras 1 registra la proclamació del rei Cir que la nació d'Israel era lliure de tornar a 
Jerusalem i de reconstruir la casa del Senyor. L'ordre es va lliurar en algun moment entre els anys 
539 i 537 aC Cir no només els va deixar anar, sinó també es va assegurar que tornessin amb 
regals i ofrenes, inclosos els gots originals del Temple, que havien estat robats per
Nabucodonosor. Aquest esdeveniment ens recorda als israelites que van abandonar Egipte molts 
anys abans, quan Déu també va tocar el cor de la gent per oferir-los regals de comiat. Aquest 
primer grup que va tornar a Judà estava compost per unes cinquanta mil persones, que 
probablement incloïen dones i nens d'altres territoris.
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| lliçó 1Dilluns 30 de setembre

RESUM DE REIS I ESDEVENIMENTS

El primer grup de repatriats va rebre la tasca de reconstruir el Temple de Déu. En una lliçó 

posterior estudiarem l'oposició que va sorgir per edificar el Temple. Ara analitzarem la successió 

de reis perses durant la construcció perllongada del Temple i la reconstrucció de Jerusalem. És 

important conèixer la història darrere de les històries d'Esdres i Nehemies, ja que ofereix una visió 

més profunda dels seus missatges.

• Cambises II (530-522 aC)

• Darío I (522-486 aC)

• Jerjes I (485-465 aC) (També conegut en el llibre d'Ester com Assuer.)

• Artajerjes I (465-424 aC)

En estudiar aquests llibres, és molt important saber que l'ordre en què s'esmenten aquests 

reis en Esdres no és cronològic. Per exemple, Esdres 4: 6 al 24 s'insereix abans del capítol 5, que 

continua amb la història de l'oposició a la construcció del Temple. Per tant, les cartes que 

involucren a Jerjes I (Assuer) i Artaxerxes, descrits en Esdres 4, van sorgir després dels fets involucren a Jerjes I (Assuer) i Artaxerxes, descrits en Esdres 4, van sorgir després dels fets involucren a Jerjes I (Assuer) i Artaxerxes, descrits en Esdres 4, van sorgir després dels fets 

registrats en els capítols 5 i 6, que tracten de Darío I. Aquesta seqüència pot semblar 

desconcertant per als lectors, i pot explicar part de la confusió que la gent ha tingut al llarg dels 

segles pel que fa als llibres. A mesura que avancem en el trimestre, conèixer l'ordre dels 

esdeveniments ens ajudarà a comprendre millor els missatges d'Esdres i Nehemies.

Quantes vegades has trobat coses en la Bíblia que t'han deixat perplex? Com pots aprendre a 

confiar en Déu i en la seva Paraula, fins i tot quan et trobes amb coses que no semblen tenir 

sentit? Per què és important que confiïs en ell? (Veure Isa. 55: 8, 9.)

 Aquesta és la llista dels reis perses, en el seu ordre cronològic, que es relacionen amb els 
llibres d'Esdres i Nehemies. Comença amb Cir, qui va establir l'Imperi Persa i va conquistar 
Babilònia en 539 aC:

• Cir II "el Gran" (559-530 aC)

 Llegeix Esdres 4: 1 al 7. Quins van ser els diferents reis que s'esmenten, els regnats 
afrontar oposició per construir el Temple?
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Lliçó 1 | Dimarts 1 d'octubre

EL SEGON RETORN DELS EXILIATS

En Esdres 7: 1 al 10 i 8: 1 al 14, veiem que el rei Artajerjes I li va permetre a Esdres tornar a 

Jerusalem (l'any és 457 aC) i portar amb ell a qualsevol que vulgui tornar. No se sap molt sobre la 

relació entre el rei i Esdras, o si Esdres treballava per a la cort. Esdres 8 enumera als caps de les 

famílies dels que van tornar, començant pels sacerdots repatriats, seguits per la línia real i 

acabant amb el poble jueu en general. Dotze famílies s'esmenten específicament, el que dóna la 

impressió que això és un recordatori deliberat de les dotze tribus d'Israel.

El passatge enumera voltant de mil cinc cents homes, el que s'aproximaria a un total de cinc 

mil a a sis mil persones, comptant dones i nens. Aquest era un grup molt més petit que el primer 

grup que havia tornat amb Zorobabel i Josué.

Llegeix Esdres 7: 1 al 10. Què ens ensenya sobre Esdres?

Esdres era un escriba amb un llegat sacerdotal. Com a sacerdot, era descendent d'Aaron, el 

germà de Moisès, que va ser el primer sacerdot de la nació d'Israel. A causa dels relats registrats 

a Esdres, així com en la tradició jueva, el nom d'Esdres es destaca fins i tot en l'actualitat. Es 

desconeix si Esdres treballava com escrigui en la cort del rei Artaxerxes; per tant, aquesta 

descripció d'Esdras com escrigui fa a les seves responsabilitats prèvies o als seus habilitats, que 

va començar a utilitzar després de la seva arribada a Judà. No obstant això, Esdres va haver 

d'haver treballat per Artajerjes en algun càrrec proper, perquè el rei ho enviés com a líder de 

l'expedició.

En Esdres 7: 6 i 10, Esdres estava etiquetat com un escriba o mestre "diligent" i de cor 

"preparat". La paraula "diligent" literalment significa "ràpid", el que suggereix que era ràpid 

d'entesa i en el maneig mental de la informació. Esdras tenia una ment ràpida; era conegut pel 

seu coneixement i la seva astúcia mental pel que fa a la Llei de Déu. A més, el fet que el rei hagi 

triat a Esdres per portar a un grup d'israelites a Judà és un testimoni del valor i la capacitat de 

lideratge d'Esdras.

Observa que Esdras va preparar el seu cor per buscar "la Llei del Senyor" (Esd. 7:10). Com aplicarem 

aquest principi a la nostra vida ara?
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| lliçó 1Dimecres 2 d'octubre

EL DECRET DE Artajerjes

La preocupació del rei per la reconstrucció de la ciutat i el Temple ¿indica que s'havia tornat 

creient en el Déu d'Esdras? Artaxerxes va cridar a Déu el "Déu d'Israel, la seva habitada està a 

Jerusalem" (Esd. 7:15). La terminologia que va fer servir el rei sobre el Déu d'Israel implica que 

veia al Senyor com una deïtat local més que necessitava ser apaivagada amb regals. No volia que 

aquest déu local s'enutgés amb ell i amb els seus fills (Esd. 7:23). A més, hem de tenir en compte 

que 457 aC també és l'any d'una revolta egípcia contra el Govern persa; per tant, és probable que 

les mesures disposades pel rei estiguessin orientades a guanyar-se la lleialtat de la província de 

Judà.

Malauradament, tot i la interacció que el rei va tenir amb Esdres i Nehemies, això no va fer 

que cregués en Déu. Almenys no hi ha res en els textos que indiqui que s'hagi convertit, el que 

significa que el Senyor pot utilitzar fins i tot a inconversos per fer la seva voluntat a la Terra.

Fins i tot enmig de tant dolor i sofriment, com podem aprendre a confiar en la sobirania de Déu 

sobre el món, segons veiem en aquest relat?

 Llegeix Esdres 7:11 al 28. Quins eren els components del decret del rei? Per què 
aquestes instruccions eren importants per al poble d'Israel?

                 
             

            
                  

                
            

                
                  

                  
 

                
            

 El decret d'Artajerjes s'assembla al primer decret de Cir. El rei va aconsellar a tots els que
estaven disposats, especialment aquells de les línies sacerdotals, que emprenguessin el viatge a 
Jerusalem. Encara que segons els documents històrics de Murashu la majoria dels jueus
finalment es va quedar a Pèrsia (com ho demostra la història d'Ester), hi va haver qui van esperar 
l'oportunitat de començar una nova vida a la terra dels seus avantpassats. El rei va enviar la
majoria dels seus comentaris als tresorers del territori Transéufrates. Els tresorers havien de 
proporcionar als Esdres tot el necessari per restaurar la ciutat i "per honrar el temple del 
Senyor" (Esd. 7:27). Al final, el rei li va encarregar a Esdras que vetllés pel compliment correcte de 
la Llei de Déu i de la llei de la terra mitjançant l'establiment del sistema judicial. L'ordre i 
l'organització
que resultarien d'aquesta ordre són aspectes importants en qualsevol societat. A més, el rei va fer 
que fos més fàcil per Esdras i els israelites restaurar la seva terra.
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Lliçó 1 | Dijous 3 de octubre

LA IMPORTÀNCIA DE L'EDUCACIÓ

Llegeix Esdres 7: 6 i 10. Què ens ensenyen aquests textos sobre la importància d'una educació 

religiosa adequada?

La profunda devoció d'Esdras per Déu i la seva decisió d'estudiar, practicar i ensenyar la 

Paraula de Déu (Esd. 7: 6, 10) el van preparar per a un ministeri major a Israel. El text bíblic 

declara literalment que es va dedicar a estudiar, fer i ensenyar la Llei del Senyor.

Elena de White brinda una important revelació: "Nascut entre els descendents d'Aaron, 

Esdres va rebre preparació sacerdotal. A més, es va familiaritzar amb els escrits dels mags, els 

astròlegs i els savis del regne medopersa. Però no estava satisfet amb la seva condició espiritual. 

Anhelava estar en completa harmonia amb Déu; desitjava tenir saviesa per complir la voluntat 

divina. De manera que 's'havia dedicat per complet a estudiar la Llei del Senyor, [i] a posar-la en 

pràctica' (Esd. 7:10) Això ho va induir a estudiar amb diligència la història del poble de Déu, 

segons estava registrada en els escrits dels profetes i els reis. Va escodrinyar els llibres històrics i 

poètics de la Bíblia, per aprendre per què havia permès el Senyor que Jerusalem fos destruïda i 

el seu poble portat captiu a terra pagana "( PR 446, 447). "Els esforços d'Esdras per fer reviure el seu poble portat captiu a terra pagana "( PR 446, 447). "Els esforços d'Esdras per fer reviure el seu poble portat captiu a terra pagana "( PR 446, 447). "Els esforços d'Esdras per fer reviure 

l'interès en l'estudi de les Escriptures van adquirir caràcter permanent per l'obra acurada a la qual 

va dedicar la seva vida per preservar i multiplicar els Escrits Sagrats. Va recollir totes les còpies 

de la Llei que va poder trobar, i les va fer transcriure i distribuir. La Paraula pura, així multiplicada i 

posada en les mans de molta gent, li va comunicar un coneixement de valor inestimable "( PR 448). posada en les mans de molta gent, li va comunicar un coneixement de valor inestimable "( PR 448). posada en les mans de molta gent, li va comunicar un coneixement de valor inestimable "( PR 448). 

És de notar que encara Esdres s'havia familiaritzat amb els costums dels pagans, va veure que 

no eren correctes; per tant, va procurar conèixer la veritat amb la font mateixa de la veritat, que 

era la Paraula de Déu i la "Llei del Senyor". Va haver de desaprendre molt del que va aprendre a 

les universitats seculars perquè, sens dubte, molt del que s'ensenyava allà era errat. Després de 

tot, ¿de què li servirien "els escrits dels mags, astròlegs i savis"?

De quina manera, fins i tot avui, podríem desaprendre molt del que el món ens ha ensenyat?



11

| lliçó 1Divendres 4 d'octubre

Llegeix Elena de White, Profetes i reis, "Esdres, sacerdot i escriviu", pp. 446-454.Llegeix Elena de White, Profetes i reis, "Esdres, sacerdot i escriviu", pp. 446-454.Llegeix Elena de White, Profetes i reis, "Esdres, sacerdot i escriviu", pp. 446-454.

Medita en la diligent obra d'Esdras: "Va arribar a ser Esdres un portaveu de Déu que educava 

en els principis que regeixen el cel a quants l'envoltaven. Durant els anys restants de la seva vida, 

tant mentre estava a prop de la cort del rei de Medo persia com quan es trobava a Jerusalem, la 

seva obra principal va consistir en ensenyar. A mesura que comunicava a altres les veritats que 

aprenia, augmentava la seva pròpia capacitat per al treball. Era home piadós i gelós. Va ser 

davant del món un testimoni del poder que té la veritat bíblica per ennoblir la vida diària "( PR 447, davant del món un testimoni del poder que té la veritat bíblica per ennoblir la vida diària "( PR 447, davant del món un testimoni del poder que té la veritat bíblica per ennoblir la vida diària "( PR 447, 

448). "En l'obra de reforma que ha d'executar-avui, es necessiten homes que, com Esdres i 

Nehemies, no reconeixeran pal·liatius ni excuses per al pecat, ni rehuirán vindicar l'honor de Déu. 

Aquells sobre els que recau el pes d'aquesta obra no callaran quan vegin que es obra malament, 

ni cobriran això amb un mantell de falsa caritat. Recordaran que Déu no fa distinció de persones, i 

que la severitat cap a uns pocs pot resultar en misericòrdia per a molts. Recordaran també que el 

que reprèn el mal ha de revelar sempre l'esperit de Crist "( PR 498).que reprèn el mal ha de revelar sempre l'esperit de Crist "( PR 498).que reprèn el mal ha de revelar sempre l'esperit de Crist "( PR 498).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. Sí, tenim moltes promeses meravelloses del Senyor. No obstant això,

al mateix temps, Déu no ens força. Quines decisions podríem estar prenent en la nostra vida que 

podrien dificultar el compliment de les seves promeses a nosaltres?

2. Llegeix l'oració de Daniel 9: 1 al 23. Quins són els principis que veus 

que podrien aplicar-se de manera personal a la teva experiència? És a dir, què estava fent Daniel, 

quina era la seva actitud i què estava demanant? Què més veus allà que podria ser aplicable a 

nosaltres avui?

3. En la lliçó de dijous, llegim el que va escriure Elena de White sobre 

de l'essencial que va ser la Paraula de Déu per al ministeri d'Esdres i com aquest va treballar amb 

diligència per difondre-la entre el poble. ¿Quina lliçó òbvia i important trobem aquí per a nosaltres 

avui pel que fa a la centralitat que la Paraula de Déu ha de tenir en la nostra vida i la nostra 

església?

PER ESTUDIAR I MEDITAR:


