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L'ANOMENAT DE DÉU

Dissabte 12 d'octubre

PER MEMORITZAR:

"Beneït el Senyor Déu dels nostres pares, que va posar tal cosa al cor del rei, per honrar el temple 

del Senyor que està a Jerusalem" (Esd. 7:27).

Curiosament, Esdres i Nehemies van ser cridats per Déu per a una tasca específica: 

reconstruir el que estava en ruïnes. No obstant això, la reconstrucció, en aquest cas, implicava 

diverses tasques. Havien de portar al poble d'Israel de tornada a Jerusalem, i reconstruir el 

Temple i la ciutat. Alhora, havien de ensenyar-li al poble sobre Déu i, sobretot, guiar-lo de tornada 

a una relació de compromís amb ell.

Lliçó 3: Pel 19 d'octubre de 2019

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Esdres 07:10; Nehemies 1: 1-11; Daniel 9: 24-27; 
Daniel 8; Romans 8:28, 29; Romans 9; Èxode 3, 4.

¿Crida Déu a cada persona a una tasca específica? Hi ha criteris que facin que algú estigui més 
qualificat que altres per a una determinada tasca? Aquests criteris són diferents per als ulls humans 
que pels de Déu? La majoria probablement diria que sí, especialment a les dues últimes preguntes. 
Hi ha moments en què Déu ens prepara, a través de l'educació o les experiències, per a una tasca 
específica; en altres ocasions, ell ens tria per servir simplement perquè estem disposats i som 
humils. No obstant això, no sempre és fàcil saber quin és l'anomenat de Déu en la nostra vida, oi? 
No obstant això, la Bíblia és plena d'històries de persones que Déu va escollir per a una tasca en 

particular.



20

Lliçó 3 | Diumenge 13 de octubre

Podríem dir que Esdras va ser triat per diverses raons: (1) estava disposat a anar; (2) era un 

líder; i (3) era un escriba i un mestre hàbil. També hi ha raons addicionals que podríem trobar. 

Però hi ha un verset que potser demostra millor per què a Esdres se li va donar aquesta tasca.

La paraula per a "preparat" o "dedicat" és kun, en hebreu. La paraula es pot traduir com La paraula per a "preparat" o "dedicat" és kun, en hebreu. La paraula es pot traduir com La paraula per a "preparat" o "dedicat" és kun, en hebreu. La paraula es pot traduir com 

"preparat, decidit, dedicat, proposat, entregat, estable o segur". Per tant, el veritable significat 

d'aquesta declaració sembla significar que Esdres es va proposar fermament en el seu cor, o va 

determinar en el seu cor, buscar Déu.

Després d'arribar a Jerusalem, Esdres va donar exemple del que significa estar dedicat a 

Déu, i va ensenyar la Paraula de Déu a Jerusalem durant tretze anys. Potser li haurà semblat que 

no va marcar cap diferència durant aquests tretze anys, però després, un cop que es van 

concloure els murs, el poble va convocar a una assemblea, no perquè algú ho hagi obligat, sinó 

perquè volia fer-ho. La Paraula de Déu que havien escoltat d'Esdras havia fet arrels.

Per què va ser triat Nehemies? Llegeix Nehemies 1: 1 a l'11.

Nehemies simpatitzava amb Déu i amb el seu poble. Es va preocupar en descobrir que l'obra 

a Jerusalem s'havia aturat. Nehemies sentia passió per la causa i, igual que Esdras, es va oferir 

com a voluntari per a l'obra. Déu va respondre les seves oracions i els seus desitjos. A vegades 

tenim la idea que si estimem alguna cosa no ha de ser de Déu, perquè Déu només ens donarà 

tasques difícils que potser no vulguem fer. Però, si caminem amb Déu, el desig de fer alguna cosa 

que estimem, sovint, és atorgat Déu. Déu vol que sentim passió pel que fem per ell.

Com has viscut la realitat que Déu et cridi a fer per ell les coses que estimes?

L'ANOMENAT D’ESDRAS I DE NEHEMIES

 Què diu Esdres 7:10 sobre Esdres? Com va poder Esdres haver "preparat" o "dedicat" el 
seu cor per buscar "la Llei del Senyor" i aconseguir-ho?
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| lliçó 3Dilluns, 14 de octubre

A la primera lliçó d'aquest trimestre, vam veure que Déu va cridar a Zorobabel ( c. 538 aC) ja A la primera lliçó d'aquest trimestre, vam veure que Déu va cridar a Zorobabel ( c. 538 aC) ja A la primera lliçó d'aquest trimestre, vam veure que Déu va cridar a Zorobabel ( c. 538 aC) ja 

Esdres (457 aC) per ministeris especials. A la segona lliçó, considerem l'anomenat de Déu a 

Nehemies (444 aC). Hem de comprendre que aquests anomenats es van efectuar en harmonia 

amb la presciència de Déu. Per exemple, Déu va impulsar a Zorobabel per fer una tasca 

específica en resposta a la finalització dels setanta anys de captiveri que Jeremies havia 

profetitzat.

En quin any va ser cridat Esdres al ministeri? Va ser el mateix any en què el rei Artaxerxes 

va emetre un decret. Per què aquest any és important en la profecia? Cerca Daniel 9:24 a 27.

Daniel 9:25 declara que "des de la sortida de l'ordre per restaurar i edificar a Jerusalem fins al 

Messies Príncep, hi haurà set setmanes, i seixanta-dues setmanes". L'última setmana d'aquesta 

profecia s'esmenta en el verset

27. Com una setmana conté set dies, una setmana profètica equival a 7 anys (Núm. 14:34; Eze. 

4: 5, 6). Per tant, aquesta profecia parla de 70 setmanes, la qual cosa equival a 490 anys. La 

pregunta per respondre és: ¿Quina és la data d'inici de la profecia de les 70 setmanes? El text diu 

que serà a partir del moment en què es dicti el decret per restaurar i reconstruir Jerusalem.

Hi va haver un total de tres decrets relacionats amb la restauració del poble jueu. Ciro, Darío i 

Artajerjes van donar ordres per a les restauracions. No obstant això, només el d'Artajerjes inclou 

la preocupació per la ciutat de Jerusalem, i només aquest decret s'associa amb la lloança a Déu 

per la seva intervenció (Esd. 7:27, 28).

Comptem el començament de la profecia de les 70 setmanes des de l'any 457 aC, el setè any 

del rei Artaxerxes I, com s'esmenta en Esdras 7: 7 al 26. Addicionalment, a causa de que l'any 

457 aC també és el començament de la profecia dels 2.300 dies de Daniel 8:14 (veure l'estudi de 

la lliçó de demà), aquest decret serveix com a punt de partida per a aquestes dues profecies. Les 

70 setmanes acaben amb l'any 34 dC, que és quan es va expandir la predicació de l'evangeli i 

també va arribar als gentils (marcat per la persecució de l'església primitiva i el martiri d'Esteban). 

La meitat de l'última setmana seria l'any 31 dC, que és quan Jesús va morir a la creu.

Repassa la profecia de Daniel 9:24 a 27. Com revela, amb sorprenent precisió, el ministeri de 

Jesús? Una profecia com aquesta, com hauria d'ajudar a establir fermament la nostra fe?

SINCRONITZACIÓ PROFÈTICA
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Lliçó 3 | Dimarts, 15 de octubre

LES 70 SETMANES I ELS 2.300 DIES

La paraula "determinades" que es troba en Daniel 09:24, "setanta setmanes estan 

determinades", significa literalment "setanta setmanes estan 

tallades ". Encara que la paraula traduïda com "determinades" no s'usa en cap altra part de la tallades ". Encara que la paraula traduïda com "determinades" no s'usa en cap altra part de la 

Bíblia, es troba en la literatura jueva, i significa "separar" d'una mica més gran. Com Daniel 8 

presenta la profecia dels

2.300 anys, el punt de partida no es presenta a Daniel 8, lògicament es dedueix que quan el 

següent capítol (Dan. 9) parla de 490 anys com "determinats" o "tallats", només poden ser "tallats" 

dels 2.300 anys profètics esmentats en el capítol anterior. Al capdavall, ¿de què més es podria 

"tallar" aquest període, més que d'un temps profètic més extens?

Llegeix Daniel 8. Quina va ser la part de la visió donada que no es va explicar (veure especialment 

Dan. 8:14, 26, 27)?

Hi ha moltes raons per les quals la profecia de les 70 setmanes de Daniel 9:24 a 27 i la 

profecia de les 2.300 tardes i matins de Daniel 8:14 van unides: (1) les dues són profecies de 

temps; (2) la terminologia específica de "visió" i "entendre" les vincula (veure Dan. 8:26, 27; 

09:23); (3) les dues interpretacions de les profecies van ser donades per Gabriel (veure Dan. 8:16; 

09:21); (4) l'única part de la visió que no es va explicar en Daniel 8 era la visió sobre les

2.300 tardes i matins (algunes vegades traduïdes com "dies") de Daniel 8:14; (5) Daniel 8 conté la 

visió i després la seva interpretació parcial, mentre que Daniel 9 té només una interpretació; en 

aquest cas, la interpretació de l'única part de Daniel 8 no interpretada, que era la profecia dels 

2.300 dies de Daniel 8:14, l'única part de la visió que Daniel no havia entès (veure Dan. 8:27).

La informació que se'ns dóna en Esdres omple les peces per fer de les prediccions de la 

profecia en el llibre de Daniel; és a dir, quan començar a comptar històricament el temps profètic 

pel que fa als aspectes transcendentals del ministeri de Crist i la seva obra en el nostre favor.

457 de C.457 de C.
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| lliçó 3Dimecres 16 d'octubre

L'ELECCIÓ DE DÉU

Es parla molt de que Déu ens tria o ens tria per fer alguna cosa. Hi ha moltes idees diferents 

sobre el que significa aquesta elecció. Què diu la Bíblia?

Llegeix Romans 8:28 i 29. A què ens crida Déu? Per a què ens tria?

Aquest passatge declara específicament que Déu ha destinat als éssers humans a ser 

transformats a la imatge del seu Fill. No està dient que Déu ens predestini ser estalvis o 

condemnats, ni que no tinguem opció en aquest assumpte. En altres paraules, l'elecció és amb el 

propòsit de transformar-nos. Hem de ser transformats per reflectir el Fill de Déu. Aquesta 

transformació es promet després en el següent versicle (Rom. 08:30), en el qual Pau, l'autor, 

afirma que aquells a qui Déu crida també justifica i glorifica. Per tant, la transformació no queda en 

les nostres mans, sinó que Déu promet aconseguir aquesta transformació mitjançant el seu poder.

Llegeix Romans 9. Quin tipus d'elecció o anomenat de Déu es descriu en aquest capítol?

En Romans 9, Pau aborda l'elecció de Déu per a una tasca específica. Els israelites van ser 

triats per a dur la bona nova de Déu al món. La frase "a Jacob vaig estimar, mes a Esaú aborrecí" 

(Rm. 09:13) comunament es malinterpreta com que Déu va estimar només a un dels germans. No 

obstant això, en el context d'aquest passatge, Pau està dient que Jacob va ser triat; però Esaú, 

no. ¿Per què va ser elegit Jacob? Per ser el pare de la nació israelita. Per tant, hi ha dos tipus 

d'elecció. En primer lloc, Déu ens tria a cada un de nosaltres per a la salvació i vol que siguem 

transformats a la imatge de Jesús. En segon lloc, Déu tria diferents persones per a tasques 

específiques.

Per què hauria de ser encoratjador saber que vas ser predestinat per a la salvació? No obstant això, 

això no vol dir que els teus eleccions no puguin fer que perdis la salvació que Déu ofereix. Per què?
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Lliçó 3 | Dijous 17 de octubre

LA NOSTRA RESPONSABILITAT

Si Déu ens crida, encara tenim l'opció d'acceptar o rebutjar aquest anomenat, igual que tenim 

l'opció d'acceptar o rebutjar la salvació que ell ens ofereix a tots. Pot col·locar-nos en una posició 

particular, però nosaltres podem decidir no seguir els seus mandats. Sí, ell vol que fem coses 

específiques per a ell, de la mateixa manera que ens crida a ser semblants a ell. L'elecció de Déu 

per a una tasca específica és part del seu pla per a la nostra salvació. En fer el que ell ens crida a 

fer, revelem en la nostra vida la realitat de la salvació que ell ens ha donat.

Al rei Saül li va ser donada la posició de rei. Dissortadament, Saül mai va lliurar totalment el 

seu cor a Déu, tot i la tasca que li va ser encomanada. Només perquè algú és cridat per Déu per 

fer alguna cosa especial per a ell no vol dir que aquesta persona accepti a Déu. El nostre lliure 

albir segueix sent el factor determinant i, si no seguim la direcció de Déu, podem perdre-ho tot.

Llegeix Èxode 3 i 4. Què ens ensenya això sobre el que passa quan el Senyor crida a 

algú per a una tasca?

La nostra resposta pot ser com la d'Esdras i la de Nehemies, que van ser sense objeccions, o 

podem ser com Moisès, que va posar objeccions i excuses. Moisès finalment va ser, però no 

sense abans intentar lliurar-se de l'anomenat. Es va oposar, al·legant que no era prou bo, que era 

un ningú, i que no tenia un càrrec important. Llavors, quines possibilitats hi havia que el Faraó ho 

escoltés? També li preocupava que el poble jueu no li cregués ni ho escoltés, i l'obra seria en va. 

A més, es va queixar que no estava capacitat: "Sóc trigo en la parla i maldestre de llengua" (Éxo. 

4:10), i de no tenir les habilitats necessàries. Finalment, directament li va demanar a Déu que 

enviés a un altre. I no obstant això, en llegir la història de Moisès, vam descobrir que aquest es va 

convertir en un líder poderós encara que imperfecte.

Què excuses trobem sovint que ens impedeixen fer les coses que sabem que el Senyor vol 

que fem?
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| lliçó 3Divendres 18 d'octubre

Llegeix Elena de White, Profetes i reis, pp. 514-516, sobre la profecia de les 70 setmanes i el Llegeix Elena de White, Profetes i reis, pp. 514-516, sobre la profecia de les 70 setmanes i el Llegeix Elena de White, Profetes i reis, pp. 514-516, sobre la profecia de les 70 setmanes i el 

seu compliment històric.

"El temps de la vinguda de Crist, la seva ungimiento per l'Esperit Sant, la seva mort i la 

proclamació de l'evangeli als gentils havien estat indicats de manera definida. Era el privilegi del 

poble jueu comprendre aquestes profecies, i reconèixer el seu compliment en la missió de Jesús. 

Crist va instar els seus deixebles a reconèixer la importància de l'estudi de la profecia. Referint-se 

a la qual va ser donada a Daniel pel que fa al seu temps, va dir: 'Qui llegeix, entengui' (Mat. 

24:15). Després de la seva resurrecció va explicar als deixebles a 'tots els profetes [...] el que d'ell 

deien' (Lc. 24:27). El Salvador havia parlat per boca de tots els profetes. 'L'Esperit de Crist que 

estava en ells [...] anunciava per endavant els sofriments de Crist, i les glòries que vindrien 

després d'ells' (1 Pe. 1:11) "( DTG 201).després d'ells' (1 Pe. 1:11) "( DTG 201).després d'ells' (1 Pe. 1:11) "( DTG 201).

1. Medita sobre aquesta idea que Déu t'està trucant a fer alguna cosa que 

t'encanta fer. Quins són alguns principis que podries seguir per saber que estàs fent la voluntat de 

Déu, no només en el cas d'alguna cosa que t'encanta fer, sinó en general?

2. Llegeix la història de Jonàs i com va respondre a la crida de Déu en la seva 

vida. Quines lliçons podem extreure de la seva experiència? Alhora, contrasta el que va fer Jonàs 

amb el que va fer Pau quan va ser cridat pel Senyor. (Veure Ac. 9: 1-20.) Quines van ser algunes 

de les principals diferències entre ells?

3. "La història de Judes presenta la trista fi d'una vida que podria 

haver estat honrada de Déu. Si Judes hagués mort abans del seu últim viatge a Jerusalem, hauria 

estat considerat com un home digne d'un lloc entre els Dotze, i la seva desaparició hauria estat 

molt sentida "( DTG 663). Pensa en la història de Judes Iscariot. El seu "anomenat" va ser trair molt sentida "( DTG 663). Pensa en la història de Judes Iscariot. El seu "anomenat" va ser trair molt sentida "( DTG 663). Pensa en la història de Judes Iscariot. El seu "anomenat" va ser trair 

Jesús? Si és així, ¿com de just seria això per a ell? Com podem entendre a Judes i les 

oportunitats que va tenir, en contrast amb el que finalment va acabar fent? Quines lliçons podem 

extreure de la seva història sobre el poder del lliure albir en la nostra vida?

PER ESTUDIAR I MEDITAR:

PREGUNTES PER A DIALOGAR:


