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ES VIOLA L'ESPERIT DE LA LLEI

Dissabte 26 d'octubre

LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Nehemies 5: 1-5; Èxode 21: 2-7; Miquees 6: 8; LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Nehemies 5: 1-5; Èxode 21: 2-7; Miquees 6: 8; 

Nehemies 5: 7-12; Deuteronomi 23: 21-23; Nehemies 5: 14-19.

PER MEMORITZAR:

"Us demano que els torneu avui les seves terres, les seves vinyes, els seus oliverars i les seves 

cases, i la centèsima part dels diners, del gra, del vi i de l'oli, que demaneu d'ells com a interès" 

(Neh. 05:11).

A més és sorprenent que fins i tot enmig de les proves i les tribulacions dels exiliats 

repatriats- en la reconstrucció de Jerusalem sorgís el tema no només de la pobresa i els pobres, 

sinó d'una qüestió encara més problemàtica, que és la dels rics que oprimeixen als pobres.

Aquesta setmana veurem una altra manifestació d'aquest tema històric, i com va treballar 

Nehemies per solucionar-ho. Com veurem, el que empitjorava aquesta opressió era que es 

practicava dins de "la lletra de la llei", per així dir-ho, un poderós exemple que hem de tenir cura 

de no permetre que les normes i els reglaments es converteixin en un fi en si mateixos en 

comptes d'un mitjà per aconseguir un fi, que és reflectir el caràcter de Jesús.

Lliçó 5: Pel 2 de novembre de 2019

                 
                 

              

 Jesús va dir que "sempre tindreu pobres amb vosaltres" (Mat. 26:11), però això no és una 
excusa per no fer alguna cosa per ajudar-los. Al contrari, l'Escriptura ens exhorta a fer la nostra 
part per ajudar; en cas contrari, difícilment podrem dir que som cristians.



34

Lliçó 5 | Diumenge 27 de octubre

QUEIXES DEL POBLE

Llegeix Nehemies 5: 1 al 5. Que és el que va passar aquí? Contra què clamava el poble?

La comunitat jueva semblava estar unida sota el lideratge de Nehemies contra les pressions 

externes. Però, no tot anava bé dins de la nació que enfrontava persecució i es defensava dels 

atacs estrangers. Tot i l'aparença externa de tenacitat i esforços de cohesió contra l'enemic, la 

comunitat estava dividida per dins. Els líders i els rics havien estat utilitzant als pobres i 

menesterosos per al seu propi benefici, i la situació va empitjorar tant que les famílies estaven 

demanant alleujament. Algunes famílies deien que no tenien res per alimentar els seus fills; 

alguns clamaven que degut a una fam havien hipotecat les seves propietats i ara no tenien res; 

altres famílies es queixaven que havien de demanar diners prestats per l'impost persa i fins i tot 

els seus fills eren esclaus.

Sembla que el principal culpable del problema era la fam i el pagament d'impostos, que feia 

que les famílies més pobres busquessin l'ajuda dels seus veïns. El Govern persa exigia un impost 

de 350 talents de plata per any de la província de Judà (veure nota sobre Neh. 5: 1-5 a la Bíblia de 350 talents de plata per any de la província de Judà (veure nota sobre Neh. 5: 1-5 a la Bíblia 

d'estudi Andrews, pp. 572, 573). Si una persona no podia pagar la part designada de l'impost d'estudi Andrews, pp. 572, 573). Si una persona no podia pagar la part designada de l'impost 

obligatori, la família generalment hipotecava la seva propietat o demanava diners prestats primer. 

No obstant, si no podien aconseguir els diners a l'any següent, llavors havien de fer alguna cosa 

amb el deute que tenien. Generalment, l'esclavitud era la següent opció. Ja havien perdut les 

seves terres, i ara havien d'enviar a algú de la família, generalment als fills, perquè estiguessin al 

servei del creditor i així saldar el deute.

Hi ha moments en la vida en què ens trobem en problemes a causa de les conseqüències de 

les nostres pròpies accions; per descomptat, també hi ha ocasions en què vam acabar malalts o 

amb problemes financers per causes alienes a nosaltres. La història anterior relata un moment en 

què les polítiques governamentals van perjudicar al poble, el que va ocasionar una major pobresa. 

Van quedar atrapats sense sortida en l'espiral de l'exacerbació de la pobresa.

És sorprenent que en aquest llavors, igual que ara, la gent lluités contra l'opressió econòmica. 

Quin missatge hem d'extreure del fet que aquest és un tema que la Bíblia aborda sovint?
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| lliçó 5Dilluns, 28 de octubre

CONTRA L'ESPERIT DE LA LLEI

Llegeix Nehemies 5: 6 al 8 (veure, a més, Éxo. 21: 2-7). Per què Nehemies reacció cionar enutjant?

Per més que ens costi entendre-ho, l'esclavitud era una norma cultural al món antic. Un pare 

podia fer-se esclau o vendre un fill. Social i legalment, els pares tenien el dret de vendre als seus 

fills i filles. No obstant això, atès que Déu és el Déu de la llibertat, va regular la pràctica a Israel en 

exigir que els creditors alliberessin als seus esclaus cada set anys. Així, Déu va protegir a les 

persones d'esdevenir esclaus permanents i va demostrar el seu desig que la gent visqués en 

llibertat.

Tot i que la Llei permetia els préstecs, no es permetia el cobrament d'interessos (per normes 

bíbliques contra la usura, veure Éxo. 22: 25-27; Lev. 25:36, 37; Deut. 23:19, 20). No obstant això, 

l'interès que els prestadors cobraven era petit en comparació amb el que cobraven les nacions 

circumdants: se'ls demanava que paguessin l'u per cent cada mes. Els textos mesopotàmics del 

segle VII mostren un interès del cinquanta per cent anual per a la plata i del cent per cent anual 

per als cereals. Per tant, l'interès del dotze per cent anual era baix, en comparació amb la pràctica 

de les nacions mesopotàmiques. Però en general, d'acord amb la Paraula de Déu, l'únic que els 

creditors feien mal era cobrar interessos (Neh. 05:10), i curiosament el poble ni tan sols va 

esmentar això en la seva queixa. Tota la resta estava dins de la norma social i de les disposicions 

legals. Llavors, per què Nehemies es va enfadar "en gran manera"? Curiosament, no va actuar 

immediatament, sinó que es va aturar a pensar en l'assumpte.

El fet que Nehemies tractés el problema de manera tan decisiva és summament admirable. 

No desestima una queixa només perquè la situació tècnicament no infringeix la llei o és 

socialment acceptable, i fins i tot "bona" en comparació amb les pràctiques de la regió. Era 

l'esperit de la Llei el que es va transgredir en aquesta situació. Especialment durant una època de 

dificultats econòmiques, el deure del poble era ajudar-se mútuament. Déu està de part dels 

oprimits i necessitats, i va haver de encarregar als profetes que parlessin contra els mals i la 

violència comesos contra els pobres.

Quines són les formes en què, fins i tot sense voler, podem seguir la lletra de la llei i al mateix temps 

violar l'esperit que està darrere d'ella? (Veure Miq. 6: 8.)
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Lliçó 5 | Dimarts 29 de octubre

Aparentment, el retret als nobles i els governants: "exigiu interès cadascun els vostres 

germans?" (Neh. 5: 7) no va produir els resultats desitjats. Per tant, Nehemies no es va aturar allà, 

sinó que va seguir lluitant pels oprimits. Podria haver dit que va tractar precisament ensenyar els 

nobles i els governants, però no va funcionar, per la qual cosa es va veure obligat a abandonar 

l'assumpte. Al cap ia la fi, s'estava alçant contra els rics i poderosos de la nació. Però no va 

quedar satisfet fins implementar una solució al problema; encara que es va guanyar poderosos 

enemics en el procés.

Llegeix Nehemies 5: 7 al 12. Quins són els arguments de Nehemies contra el que estava 

passant? Què va usar per persuadir el poble que esmeni l'error?

Nehemies va cridar a una gran assemblea: tot el poble d'Israel es va reunir per tractar aquest 

assumpte. El més probable és que hi hagi previst la possibilitat que, quan tots estiguessin 

presents, els dirigents s'avergonyirien, i fins potser temessin continuar amb la seva opressió.

L'argument inicial de Nehemies es va centrar en l'esclavitud. Molts dels jueus, probablement 

Nehemies inclòs, haurien comprat la llibertat d'altres jueus sotmesos a servitud per estrangers. 

Ara, els va preguntar als nobles i als governants si els semblava acceptable comprar i vendre al 

seu propi poble. ¿Tenia sentit que els israelites compressin jueus i els donessin llibertat només 

perquè acabessin sent esclaus del seu propi poble?

Els dirigents no van oferir cap resposta perquè veien que aquest argument era raonable; per 

tant, Nehemies va continuar. Ell els va preguntar: "¿No andaréis en el temor del nostre Déu, per 

no ser oprobi de les nacions enemigues nostres?" (Neh. 5: 9). Llavors, Nehemies va admetre que 

ell mateix li havia prestat diners i gra a la gent. En declarar "Deixem de cobrar interessos!" (Neh. 

5:10, RVC), va confirmar la llei que prohibia aquesta pràctica amb els seus germans hebreus i 

demostrava que, sota el seu càrrec de governador, li agradaria que fossin sol·lícits els uns amb 

els altres. Increïblement, la resposta va ser unànime. Els líders van acceptar tornar tot al poble.

Li has fet malament a algú? La majoria, si som honestos, hauríem de respondre "Sí". Què 

t'impedeix, d'una manera o altra, fer restitució, fins i tot ara mateix?

NEHEMIES ACTUA
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| lliçó 5Dimecres, 30 de octubre

UN JURAMENT

Llegeix Nehemies 05:12 i 13. Per què Nehemies pronuncia una maledicció contra aquells que 

no compleixin amb la seva part de l'acord?

Tot i que els líders accepten restaurar i tornar el que han confiscat, Nehemies no està satisfet 

amb les meres paraules. Ell necessita proves sòlides; per tant, els fa jurar davant els sacerdots. 

Aquest acte també li donava validesa legal al procediment en el cas que hagués de fer referència 

a l'acord més endavant.

Però per què pronuncia una maledicció? Nehemies realitza un acte simbòlic de recollir el seu 

mantell com si hagués alguna cosa en ell i després sacsejar com un senyal de perdre-ho. Així, els 

que fossin en contra d'aquest jurament perdrien tot. Era costum pronunciar malediccions per 

inculcar en els altres la importància d'una determinada llei o regla. També hi havia menys 

probabilitats d'actuar en contra de la llei quan hi havia una maledicció vinculada amb la seva 

violació. Nehemies aparentment va sentir que aquest era un tema tan important que necessitava 

fer alguna cosa dràstic per augmentar la probabilitat d'èxit.

Què ens ensenyen els següents passatges de l'Antic Testament sobre la santedat dels 

juraments per aquest poble? (Núm. 30: 2; Deut. 23: 21-23; Ecl. 5: 4, 5; Lev. 19:12; Gn. 26:31).

Al capdavall, el llenguatge és un poderós do que Déu ha donat a la humanitat; és una cosa 

radicalment diferent del que tenen els animals. I hi ha poder en les nostres paraules, poderós per 

a la vida i la mort. Per tant, hem de ser molt curosos amb el que diem, de manera que prometem 

fer i amb el que ens comprometem verbalment. També és important que les nostres accions 

coincideixin amb les nostres paraules. Quantes persones s'han allunyat del cristianisme per 

aquells les paraules sonen cristianes però que amb les seves accions demostren el contrari?

Pensa en quant impacte tenen les teves paraules en els altres. Com podem aprendre a ser més 

curosos en el que diem, quan ho diem i com ho diem?
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Lliçó 5 | Dijous 31 de octubre

Llegeix Nehemies 05:14 al 19. Quines raons presenta Nehemies per no exigir "el pa [salari 

assignat] del governador" (Neh. 05:18) de la gent?

És molt probable que Nehemies hagi escrit el relat d'aquests versicles després del seu retorn 

a la cort del rei Artaxerxes, després dels seus dotze anys de governació a Judà. Tot i que els 

governadors tenien dret a rebre ingressos dels seus súbdits, Nehemies mai va reclamar aquest 

dret, sinó que es pagava el seu sosteniment. No només pagava les seves pròpies despeses, sinó 

també proveïa per a la seva família i tota la cort. Zorobabel, el primer governador, és l'altre 

governador el nom sabem. Quan Nehemies diu: "els primers governadors", el més probable és 

que es refereixi als governadors entre Zorobabel i ell mateix. Com a resultat, en concloure amb el 

seu mandat, molt probablement hagi perdut diners. En lloc d'adquirir riqueses, com es podria 

esperar d'un lloc de prestigi, probablement hagi perdut riqueses i possessions. Nehemies era ric,

Encara que no és el mateix que el que va fer Abraham després del rescat dels capturats per 

algunes de les nacions circumdants (veure Gn. 14), el que Nehemies fa aquí revela el mateix 

principi fonamental.

Llegeix Nehemies 05:19. Què vol dir això, i com ho entenem en funció de l'evangeli?

El que veiem amb Nehemies és un exemple d'algú que va posar al Senyor ia la seva obra per 

sobre del seu propi benefici i avantatge personal. És una bona lliçó per a tots nosaltres, 

independentment de la nostra situació particular. És fàcil treballar per al Senyor quan no ens costa 

molt.

Llegeix Filipencs 2: 3 al 8. De quina manera, ara mateix, pots revelar en la teva vida aquests 

principis d'abnegació?

L'EXEMPLE DE NEHEMIES
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| lliçó 5Divendres 1º de novembre

Llegeix Elena de White, Profetes i reis, "Retrets contra l'extorsió", pp. 477-482.Llegeix Elena de White, Profetes i reis, "Retrets contra l'extorsió", pp. 477-482.Llegeix Elena de White, Profetes i reis, "Retrets contra l'extorsió", pp. 477-482.

"A l'assabentar Nehemies d'aquesta cruel opressió, la seva ànima es va omplir d'indignació. 'Em 

vaig enutjar -diu- en gran manera quan vaig sentir el seu clam i aquestes paraules'. Va veure que 

per trencar la opressiva costum de l'extorsió, havia d'assumir una actitud decidida de costat de la 

justícia. Amb l'energia i la determinació que el caracteritzaven, es va posar a treballar per alleujar als 

seus germans "( PR 478, 479).seus germans "( PR 478, 479).seus germans "( PR 478, 479).

"Jesús va procedir a prescriure un principi que faria inútil proferir juraments. Ensenya que la 

llei del parlar hauria de ser la veritat exacta. 'Digueu parlar: Sí, sí; no, no; perquè el que és més 

d'això, de mal procedeix '.

"Aquestes paraules condemnen totes les frases i interjeccions insensates que ratllen en la 

profanitat. Condemnen els compliments enganyosos, el evadir la veritat, les frases lisonjeras, les 

exageracions, les falsedats en el comerç, els quals són moneda corrent en la societat i en el món 

dels negocis. [I] ensenyen que ningú pot dir-se veraç si tracta d'aparentar el que no és, o si les 

seves paraules no expressen el veritable sentiment del seu cor "( DMJ 60).seves paraules no expressen el veritable sentiment del seu cor "( DMJ 60).seves paraules no expressen el veritable sentiment del seu cor "( DMJ 60).

1. Per què l'egoisme constitueix el moll dels nostres problemes humans

mans quan es tracta de les finances i les relacions interpersonals?

2. Com pot evitar l'avarícia el poble de Déu? Quina és la provisió

de Déu contra això? Estudia els següents textos: Isaïes 58: 3 al 12; Miquees 6: 6 al 8.

3. Reflexiona en el do de la parla i el poder de les nostres paraules. Què

vol dir Joan 1: 1 i 2 quan parla de Jesús com "el Verb"? Com ens ajuda això a entendre la 

importància de les paraules i el que signifiquen?

4. És sorprenent que milers d'anys enrere Jesús hagi dit que els pobres 

sempre estarien entre nosaltres. També se'ns amonesta ajudar als necessitats. Com acoblar 

aquestes dues idees per ajudar a motivar els cristians a treballar pels menys afortunats?

PER A ESTUDIAR I MEDITAR:

PREGUNTES PER A DIALOGAR:


