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Nehemies

Dissabte 5 d'octubre

Números 23:19.

PER MEMORITZAR:

"Quan vaig sentir aquestes paraules em vaig asseure i vaig plorar, i vaig fer dol per alguns dies, i 

dejuní i vaig pregar davant del Déu del cel. I vaig dir: Et prego, Senyor, Déu del cel, fort, gran i 

temible, que guarda el pacte i la misericòrdia als que l'estimen i guarden els seus manaments 

"(Neh. 1: 4, 5).

Per tant, estava preparant un altre home per dur a terme la seva voluntat i per complir els 

seus propòsits. El seu nom era Nehemies, i en ell i en la seva obra per al Senyor ens centrarem.

Lliçó 2: Pel 12 d'octubre de 2019

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Nehemies 1-2; Deuteronomi 7: 9; Salm 23: 1-6;

De moment, dos grups de captius van tornar a Judà en compliment almenys parcial de les promeses 
de Déu a la nació hebrea. 
Però hi havia un grup més d'exiliats que Déu estava preparant. 
L'últim grup de captius es va encarregar de solucionar un problema. Tot i que els dos primers grups 
van tornar per reconstruir Jerusalem i completar part d'aquest projecte en acabar el Temple, la resta 
de la construcció va quedar abandonada quan va sorgir oposició de les nacions veïnes. Els pobles 
dels voltants no volien que els israelites construïssin la ciutat i els seus murs perquè temien que els 
israelites poguessin convertir-se en una nació poderosa, com ho havien estat abans (Esd. 4: 6-24). 
Per tant, el retorn dels israelites semblava ser una amenaça, que estaven obstinats a aturar. Però 
Déu no va cridar al seu poble per abandonar-lo en el procés de fer el que ell ho havia cridat a fer.
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| lliçó 2Diumenge 6 de octubre

El llibre de Nehemies s'inicia gairebé de la mateixa manera que el llibre de Daniel (llegeix 

Dan. 1: 1, 2), i és amb males notícies. Sí, molts havien tornat a la seva pàtria ancestral, però les 

coses no els anaven molt bé.

Llegeix Nehemies 1: 1 al 4. Per què estava tan preocupat Nehemies? Quina va ser la seva resposta 

a les males notícies que va rebre?

Alguns jueus capturats anys abans van ser portats a Susa, un dels quatre centres 

administratius de l'Imperi Persa, on Nehemies treballava al palau reial com coper. El terme usat 

per a "Hanani, un dels meus germans" probablement es refereixi a un germà de sang, perquè hi 

ha una referència similar però més familiar a Hananí a Nehemies 7: 2, encara que podria ser una 

referència a un compatriota israelita. La conversa amb Hanani probablement va ocórrer entre 

mitjans de novembre i mitjans de desembre de 445 aC, uns tretze anys després del retorn de 

Esdras a Jerusalem. Hanani informar que la situació a Jerusalem era greu. El poble no havia 

pogut reconstruir Jerusalem, i l'enemic va destruir els murs de la ciutat, deixant-indefensa i 

desolada.

Nehemies havia escoltat rumors que els samaritans van destruir els murs de la ciutat, però no 

tenia respostes definitives fins aquest moment. En conseqüència, el mateix rei Artaxerxes va 

aixafar les esperances dels repatriats en aturar el progrés de la construcció després que la gent 

de l'altre costat del riu es queixés (Esd. 4).

Tot i que el Temple va ser reconstruït, no estava funcionant en forma plena perquè la gent 

necessària per al servei del Temple no podia viure a Jerusalem. La situació va entristir a 

Nehemies quan les repercussions de les notícies van penetrar en la seva ànima: els jueus no 

havien glorificat Déu tot i que havien tornat amb aquest propòsit. Havien descuidat la casa de Déu 

i la Ciutat Santa, a causa de la seva por a l'enemic i l'opressió.

Per tant, Nehemies va acudir automàticament a Déu. Ell no es va queixar per la falta de fe del 

poble de Judà ni ho va criticar com covard, ni acceptar la situació com un statu quo. Nehemies poble de Judà ni ho va criticar com covard, ni acceptar la situació com un statu quo. Nehemies poble de Judà ni ho va criticar com covard, ni acceptar la situació com un statu quo. Nehemies 

simplement es va agenollar i va començar a pregar i dejunar.

Davant d'aquestes males notícies, Nehemies va plorar, va dejunar i pregar. Què hauria de dir-nos això, 

especialment en temps de prova, sobre com hem de recórrer al Senyor?

NEHEMIES REP MALES NOTÍCIES
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Lliçó 2 | Dilluns 7 de octubre

1. Déu, ets gran i misericordiós (Neh. 1: 5).

2. Escolta (Neh. 1: 6).

3. Confessió de pecats (Neh. 1: 6, 7).

4. Recorda les teves promeses (Neh. 1: 8, 9).

3. Ens has redimit (Neh. 1:10).

2. Escolta (Neh. 01:11).

1. Déu concedeixi prosperitat i misericòrdia (Neh. 01:11).

L'oració de Nehemies és una bella composició que narra la grandesa de Déu, la 

pecaminositat del poble, i conclou amb un clam d'ajuda. L'oració s'assembla a l'oració de Daniel 

en Daniel 9, i és possible que Nehemies estigués familiaritzat amb aquesta oració. Cal destacar 

que Nehemies no comença amb un crit d'ajuda, sinó que primer declara la veritat sobre qui és 

Déu, gran i temible. També recalca que Déu compleix amb el seu pacte i té misericòrdia dels que 

l'estimen, com si li recordés a Déu que sempre ha estat fidel i que ara no pot ser d'una altra 

manera.

L'oració té una estructura especial (representada dalt) que se centra en el verset 8, on 

Nehemies articula les promeses de Déu. Nehemies diu: "Recorda!" En altres paraules: Recorda, Nehemies articula les promeses de Déu. Nehemies diu: "Recorda!" En altres paraules: Recorda, 

Déu, que vas prometre que ens dispersarás quan siguem infidels, però que també vas prometre 

portar-nos de tornada i restaurar tot. Atès que el primer ja va passar, ara és el moment de complir 

amb la resta, perquè estem tornant a tu. Nehemies no va témer reclamar les promeses de Déu i amb la resta, perquè estem tornant a tu. Nehemies no va témer reclamar les promeses de Déu i 

recordar-. Per descomptat, no és que Déu no conegui ni recordi les seves promeses. Déu es 

complau en la nostra disposició a reclamar les seves promeses. Ell vol que creguem en elles i que 

se les expressem en veu alta. A l'verbalitzar el que Déu ens va prometre, ens enfortim en la nostra 

determinació de confiar en aquestes promeses, especialment en moments en què tot sembla 

descoratjador.

Quines són algunes de les promeses de Déu que pots reclamar ara mateix? Per què és important 

no renunciar mai a reclamar aquestes promeses? (Al cap ia la fi, si ens rendim, què ens queda?)

L'ORACIÓ DE NEHEMIES

 Llegeix la pregària de Nehemies que es troba en Nehemies 1: 5 al 11. quins són els 
diferents components de l'oració? Per què a l'oració ell mateix s'inclou entre els
culpables?
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| lliçó 2Dimarts 8 de octubre

Llegeix Nehemies 2: 1 al 8. Què va succeir com a resultat de les oracions i el dejuni de 

Nehemies?

L'oració va ser resposta en el mes de Nissan, que és aproximadament el mes d'abril de 444 

aC Havien passat quatre mesos des que Hanani i els jueus li van portar inquietants notícies sobre 

Jerusalem Nehemies. Durant quatre mesos, Nehemies pregar i dejunar, i tots els dies podria 

haver-li semblat que Déu no estava responent. Però els temps de Déu són sempre perfectes. Déu 

va preparar al rei per escoltar Nehemies i respondre favorablement.

No era un fet quotidià que el coper fos rellevat dels seus deures per un temps per a ser 

governador en una terra diferent. Déu va parlar a través d'Nehemies i va impressionar al rei persa, 

Artaxerxes I, perquè Nehemies fora governador del territori de Judà. La menció de la reina 

suggereix que possiblement era una ocasió privada, ja que no era costum que la reina estigués 

sempre present per als banquets formals. Nehemies no va esmentar a Jerusalem immediatament, 

per evitar que el rei tingués idees preconcebudes, sinó que va fer una crida emocional al rei sobre 

alguna cosa personal per a ell. Per quan va esmentar el lloc específic, el rei havia estat conquerit.

En quina mesura podem veure un paral·lelisme entre la funció de Nehemies en aquesta cort i la de 

Daniel a Babilònia? Què diu això sobre el caràcter de Nehemies perquè el rei estigui tan positivament 

disposat?

NEHEMIES S'EXPRESSA

 Nehemies 1:11 diu que Nehemies era el coper del rei. Això ens pot semblar un treball sense 
importància, però els copers podien ser homes de poderosa influència, ja que tenien un accés 
constant i proper al rei. Els copers provaven begudes per al rei per tal de prevenir malalties o la 
mort del rei. Heròdot assenyala que els perses tenien en alta estima als copers, ja que eren 
considerats alts funcionaris. Per exemple, el coper del rei assiri, Asaradón, també era el principal 
ministre del regne. Per tant, Nehemies ocupava un alt càrrec en el regne i, per la seva accés al
rei, li va suplicar a Déu que el fes servir per parlar al rei sobre la situació de Judà.
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Lliçó 2 | Dimecres 9 de octubre

El rei va enviar cartes amb Nehemies a Sanbal·lat l'horonita ja Tobies l'ammonita, els alts 

funcionaris de la regió que estava més enllà del riu, per tal d'aplanar el camí per al que Nehemies 

havia de dur a terme. A més, el rei li va ordenar a Assaf, el guarda del bosc del rei, que li 

proporcionés a Nehemies tota la fusta necessària per a reconstruir la ciutat, les parets i les portes 

del Temple.

Llegeix Nehemies 2: 9 i 10. Què ens diuen aquests versets sobre la oposi- ció que 

s'enfrontarien Nehemies i els jueus en general?

Nehemies va arribar a Jerusalem al voltant dels anys 445/444 aC L'oposició va semblar sorgir 

fins i tot abans que Nehemies intentés qualsevol mesura, ja que la sol·licitud lliurada als 

governadors suscitar problemes. Encara Tobías és un nom jueu, que significa "el Senyor és bo" 

(el seu fill Jehohanan també portava un nom jueu, "el Senyor és misericordiós"), s'exercia com a 

governador d'Amón. Per tant, Jerusalem estava envoltada d'enemics: Sanbal·lat, el governador de 

Samaria al nord; Tobies, el governador d'Amon a l'est; i Gesem l'àrab (Neh. 02:18, 19) al sud, que 

es va apoderar d'Edom i Moab. És lamentable que els líders d'aquesta regió rebutgessin a 

Nehemies per preocupar-se pel "benestar" dels oprimits. Els busca-raons no s'alegren amb la 

bona sort d'aquells a qui ells intimiden.

No obstant això, l'arribada de Nehemies "a Jerusalem amb una escorta militar, en revelar que 

venia en alguna missió important, va excitar la gelosia de les tribus paganes que vivien prop de la 

ciutat i que sovint havien manifestat la seva enemistat contra els jueus, a els que omplien d'insults 

i vituperis. En aquesta mala obra es destacaven certs caps d'aquestes tribus: Sanbal·lat l'horonita, 

Tobies l'ammonita i Gesem l'àrab. Des del principi aquests cabdills van observar amb ulls crítics 

els moviments de Nehemies, i per tots els mitjans al seu abast van procurar destorbar els seus 

plans i la seva obra "( PR 469).plans i la seva obra "( PR 469).plans i la seva obra "( PR 469).

Quines altres històries bíbliques pots trobar que mostrin que els que van ser cridats per Déu per fer la 

seva voluntat van enfrontar oposició? Porta la teva res- posta a la classe dissabte.

NEHEMIES ÉS ENVIAT
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| lliçó 2Dijous 10 de octubre

Sense cap dubte, el Senyor havia cridat a Nehemies per a aquesta tasca i li brindaria tot el 

necessari. Armat amb el coneixement de les promeses de Déu i la certesa de l'anomenat de Déu, 

Nehemies va procedir. Però va avançar amb cura i pregària. En altres paraules, encara que sabia 

que Déu estava amb ell, aquest coneixement no li impedia, bàsicament, pensar en el que faria.

Les nostres converses demostren qui som i el que realment creiem. Nehemies tendia a dir 

paraules edificants. No va témer incloure a Déu en tot el que deia; i també ho va glorificar, fins i tot 

quan el poble es va burlar i va riure d'ell. Tot i que Nehemies coneixia el menyspreu que sentien 

els enemics cap a ells, no va escatimar paraules ni va deixar a Déu fora de la conversa. Igual que 

Josep a Egipte molts anys abans, Nehemies no va témer promocionar al seu Déu entre els que no 

creien en ell.

NEHEMIES ES PREPARA PER A LA SEVA TASCA

 Llegeix Nehemies 2:11 al 20. Què va fer Nehemies per tal de preparar-se per al projecte 
de reconstrucció del mur?

 Lliçons de lideratge: Lliçó 1: Nehemies no li va dir a ningú quins eren els plans que "Déu 
havia posat en el meu cor que fes a Jerusalem" (Neh. 2:12). No només no li va dir a l'enemic, sinó 
a més se'ls va ocultar als líders jueus. Ell estava en una missió d'exploració per esbrinar què es 
necessitava fer. Lliçó 2: Abans de presentar alguna cosa, Nehemies va fer la seva tasca i va 
planificar tota la feina que es requeriria. Lliçó 3: Quan finalment va esmentar la tasca, Nehemies 
primer va descriure el que Déu havia fet fins aquell moment per dirigir aquesta expedició, i 
després va afegir les paraules del rei. Va incentivar abans de demanar compromís. No és ni més 
ni menys que un miracle que els jueus responguessin tan favorablement i decidissin construir, tot i 
la resistència que els esperava. Déu havia preparat no només al rei a través de les oracions i el 
dejuni de Nehemies,

 Llegeix Nehemies 2:19 i 20. Què ens diuen aquests versets sobre la fe de Nehemies? 
Quant podrien haver ajudat a Nehemies textos com deutes teronomio 7: 9, Salm 23: 1 al 6 i 
Números 23:19?
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Lliçó 2 | Divendres 11 de octubre

Llegeix Elena de White, Profetes i reis, "Un home oportú", pp. 464-468.Llegeix Elena de White, Profetes i reis, "Un home oportú", pp. 464-468.Llegeix Elena de White, Profetes i reis, "Un home oportú", pp. 464-468.

Nehemies era un home d'oració: "Sovint havia vessat Nehemies la seva ànima en favor del 

seu poble. Però, mentre pregava aquest cop, es va formar un propòsit sant en la seva ment. Va 

resoldre que, si aconseguia el consentiment del rei i l'ajuda necessària per aconseguir eines i 

material, emprendria ell mateix la tasca de reedificar les muralles de Jerusalem i de restaurar la 

força nacional d'Israel. Va demanar al Senyor que li fes obtenir el favor del rei, per tal de poder 

complir aquest pla. Va suplicar: 'Dona ara bon èxit al teu servent, i dóna-li gràcia davant d'aquell 

home. Durant quatre mesos Nehemies va esperar una oportunitat favorable per presentar la seva 

petició al rei ' "( PR 465).petició al rei ' "( PR 465).petició al rei ' "( PR 465).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. En resposta a la pregunta de dimecres, què vol dir que en tota 

la Bíblia (tant en l'Antic Testament com en el Nou Testament) qui van ser cridats per Déu van 

enfrontar una oposició tremenda? De fet, què vol dir que en gairebé tots els casos hagin enfrontat 

oposició? Potser una millor pregunta podria ser: Quins exemples pots trobar d'algú cridat per Déu 

per fer la seva voluntat que no hi hagi enfrontat oposició? Què ens transmet això perquè no ens per fer la seva voluntat que no hi hagi enfrontat oposició? Què ens transmet això perquè no ens per fer la seva voluntat que no hi hagi enfrontat oposició? Què ens transmet això perquè no ens 

desanimem quan, fins i tot en fer la voluntat de Déu, enfrontem forts obstacles per aconseguir el 

que creiem que el Senyor ens ha cridat a fer?

2. Llegeix Nehemies 02:18. Què ens diu això sobre el poder que pot tenir

un testimoni personal i com d'important va ser la resposta positiva que Nehemies va obtenir dels 

seus compatriotes jueus?

3. Ni Esdres ni Nehemies podrien haver aconseguit res sense l'ajuda del 

rei. En altres paraules, aquests homes de Déu van treballar en cooperació amb les autoritats 

polítiques, que a més eren paganes. Quina lliçó podem extreure d'això sobre quan i com, com a 

església, podem treballar amb els poders polítics, siguin quines siguin? Alhora, per què l'església 

ha de ser molt curosa en això?

4. Repassa l'oració de Nehemies (Neh. 1: 1-11) a classe. Què pots ex-

portar d'ella que t'ajudi a aprofundir la teva relació amb Déu? Què ensenya sobre el lliurament, la 

confessió, i de reclamar les promeses?

PER ESTUDIAR I MEDITAR:


