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LA LECTURA DE LA 

PARAULA

Dissabte 2 d'novembre

LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Nehemies 8: 1-8; Deuteronomi 31: 9-13; Mateu 17: LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Nehemies 8: 1-8; Deuteronomi 31: 9-13; Mateu 17: 

5; Fets 8: 26-38; Nehemies 8: 9-12; Levític 23: 39-43.

PER MEMORITZAR:

"I llegien en el llibre de la Llei de Déu clarament, i posaven el sentit, de manera que entenguessin 

la lectura" (Neh. 8: 8).

Després de completar el mur, Nehemies va nomenar a un governador de Jerusalem (el seu 

germà Hananí) ia un líder de la fortalesa (Hananià). Els dos homes van ser elegits sobre la base 

de la seva integritat, fiabilitat i reverència cap a Déu (Neh. 7: 2), no per la seva genealogia.

Els següents capítols de Nehemies (Neh. 8-10) descriuen una sèrie important 

d'esdeveniments al mes de Tishri, el setè mes (Neh. 8: 2). En aquests versets podem veure 

exemples de com de decidits havia els fills d'Israel a obeir la Paraula de Déu i com s'alegraven en 

ella.

Lliçó 6: Pel 9 de novembre de 2019

                
                

              
                  

                 

El mur de Jerusalem estava acabat. Amb la col·locació de les portes, els israelites, sota el 
lideratge de Nehemies, havien completat així la tasca principal. Quan es va acabar el mur, les 
nacions circumdants estaven sorpreses i van reconèixer "que pel nostre Déu havia estat feta 
aquesta obra" (Neh. 6:16). Els enemics es van adonar que el Déu d'Israel era real perquè, tot i 
la increïble oposició i l'odi que van patir els israelites, així i havien completat l'obra que s'havien 
proposat.
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| lliçó 6Diumenge 3 de novembre

EL POBLE ES CONGREGA

Llegeix Nehemies 8: 1 i 2. Què ens diu això sobre com d'important era la Paraula de 

Déu per al poble?

Quan els jueus finalment van acabar la construcció del mur i es van mudar a Jerusalem, tots 

es van reunir a la plaça oberta de Jerusalem en el setè mes. El setè mes, el mes de Tishri, potser es van reunir a la plaça oberta de Jerusalem en el setè mes. El setè mes, el mes de Tishri, potser es van reunir a la plaça oberta de Jerusalem en el setè mes. El setè mes, el mes de Tishri, potser 

era el mes més important per als israelites, ja que estava dedicat a la Festa de les Trompetes 

(preparació per al judici de Déu, el primer dia del mes), el Dia de l'Expiació (Dia del Judici, el desè 

dia del mes ) i la Festa dels Tabernacles (per recordar que Déu els va alliberar d'Egipte i la seva 

provisió durant el viatge al desert, el 15è dia del mes). La reunió va tenir lloc el primer dia del mes, 

en què es va celebrar la Festa de les Trompetes. Els líders van convocar als homes i les dones de 

la nació a aquesta assemblea especial per a, mitjançant la lectura de la Llei, brindar-los 

l'oportunitat d'aprendre del seu Déu i de la seva història.

El poble va convidar a Esdres a portar amb si el llibre de la Llei de Moisès i llegir-lo. Fins i tot 

van construir una plataforma, un púlpit, per a l'ocasió. No va ser una cosa que els líders li van 

imposar a la congregació. Al contrari, "ells", el poble, li van demanar a Esdres que portés el Llibre. 

El més probable és que Esdras els hagi llegit els llibres de Moisès, que incloïa la llei donada a 

Moisès al Mont Sinaí.

Llegeix Deuteronomi 31: 9 al 13. Què els va dir el Senyor allà i quines lliçons podem extreure 

d'això per a nosaltres avui?

En Deuteronomi 31: 9 al 13, Moisès va comunicar als israelites que, durant la Festa dels 

Tabernacles, havien de reunir-se a llegir la Llei de Déu, i esmenta els diversos grups que havien 

de fer-ho: homes, dones, nens i estrangers que vivien dins de les seves portes.

Una lectura literal de Nehemies 8: 1 diu que es van reunir "com un sol home". Què ens diu això 

sobre la importància de la unitat entre el cos de creients?
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Lliçó 6 | Dilluns 4 d'novembre

LLEGIR I ESCOLTAR LA LLEI

Esdres "va portar el llibre de la llei" davant l'assemblea, per llegir-lo. Què els va llegir? 

¿Només els Deu Manaments vegada després de vegada durant mig dia? La referència al llibre de 

la Llei s'ha d'entendre com els cinc llibres de Moisès, de Gènesi a Deuteronomi, coneguts com la 

Torà hebrea. El terme "llei", per tant, cobreix només una part del que es va incloure en la lectura; 

seria millor traduir-ho com "instruccions". Són mandats divins que ens permeten conèixer el camí 

pel qual hem de caminar per no perdre l'objectiu. Quan Esdres llegia, el poble escoltava la seva 

història com a poble de Déu, començant amb la Creació fins a l'època de Josué. A través 

d'històries, cançons, poemes, benediccions i lleis, se'ls va recordar les seves dificultats per seguir 

a Déu i la fidelitat de Déu cap a ells. La Torà inclou la "Llei", però és més que això; incorpora la 

història del poble de Déu i, especialment, revela la direcció de Déu. En conseqüència, li donava a 

la comunitat les seves arrels i la seva identitat.

Llegeix Nehemies 8: 3; Deuteronomi 4: 1; 6: 3 i 4; Josuè 1: 9; Salm 1: 2; Proverbi vis 19:20; 

Ezequiel 37: 4; i Mateu 17: 5. Què ens ensenyen aquests versicles sobre com hem de interactuar 

amb la Paraula de Déu?

El fet que el poble desitgés escoltar la Paraula de Déu probablement va ser el resultat que 

Esdras els va estar llegint i ensenyant la Paraula des de la seva arribada a Jerusalem, uns tretze 

anys abans. Ell estava dedicat a l'obra de Déu i es va proposar marcar la diferència. La Paraula 

de Déu es feia real per al poble a mesura que l'escoltaven a través d'Esdras. Com a resultat, van 

prendre una decisió conscient d'escoltar i sentir perquè estaven interessats en aprendre de Déu. 

Per tant, en aquesta ocasió, es van acostar a la Torà amb reverència i el desig d'aprendre.

Saturar-nos de la Paraula crea un anhel més profund de Déu en la nostra vida.

Com t'identifiques amb la Paraula de Déu? És a dir, encara que diguis que creus en ella, com es 

manifesta aquesta creença en la teva vida, en el sentit de com intentes obeir el que ella ensenya? 

Com de diferent viuries si no obeïssis la Bíblia?
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| lliçó 6Dimarts 5 de novembre

LECTURA I INTERPRETACIÓ DE LA PARAULA

Llegeix Nehemies 8: 4 al 8. Com es feia la lectura de la Llei?

Hi havia dos grups de tretze homes que estaven amb Esdres durant la lectura. El primer grup 

de tretze (Neh. 8: 4) ajudava a llegir la Paraula de Déu, i el segon grup de tretze (Neh. 8: 7) 

ajudava a entendre els passatges. No tenim cap informació sobre com funcionava aquesta 

modalitat a la plaça oberta; però, els homes que ajudaven amb la lectura possiblement sostenien 

la Torà (els pergamins hebreus eren pesats i altres havien de desenrollarlos), i llegien 

successivament, alternant entre els lectors. Com van estar llegint des del matí fins al migdia, 

havien trobat una manera d'arribar a tots a la plaça.

Les frases "explicaven el seu sentit" i "de manera que entenguessin la lectura" (Neh. 8: 8, 

RVR95) poden referir-se tant a la interpretació com a la traducció dels passatges. Tots dos són 

factibles en aquest cas. El poble havia tornat de Babilònia, on havien viscut durant molts anys, i 

l'idioma principal era l'arameu. Per tant, escoltar la lectura en hebreu va poder no haver estat fàcil 

d'entendre per a molts, especialment per a les generacions més joves. Al mateix temps, els 

lectors de la Bíblia poden beneficiar-se d'una explicació o comentari. La predicació i l'explicació 

fan que el text cobri vida i impulsi els oients a aplicar la informació en un nivell personal.

Llegeix Fets 08:26 a 38. Què va succeir aquí que sigui semblant al que va succeir a 

Jerusalem en els versets anteriors? Quines lliçons trobem aquí?

Com protestants, entenem que els creients individuals han de conèixer la Paraula de Déu per 

si mateixos, i que no hem d'acceptar cegament la paraula de cap altre en relació amb la veritat 

bíblica, independentment de la seva autoritat. Alhora, qui no s'ha sentit beneït quan algú el va 

ajudar a entendre el significat dels textos? Cada un necessita saber el que creu per si mateix, 

però això no vol dir que, de vegades, no puguem ser il·luminats pels ensenyaments d'altres.
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Lliçó 6 | Dimecres 6 d'novembre

LA RESPOSTA DEL POBLE

Quan Esdres va obrir la Paraula de Déu, la Torà hebrea, el poble es va posar dret. Abans que 

Esdres llegís, va beneir a Déu. Després de llegir, el poble va respondre amb "Amén! Amén! "(Neh. 

8: 5, 6) a l'uníson mentre aixecava les mans al cel. Després van inclinar el cap i van adorar amb la 

cara cap a terra.

Llegeix Nehemies 8: 9 al 12. Per què els dirigents li van dir al poble: "No us entristiu, ni 

ploreu"?

"Així també, en temps posteriors, quan a Jerusalem es va llegir la Llei de Déu als captius 

tornats de Babilònia, i quan el poble plorava seves transgressions, es van pronunciar les següents 

paraules bondadoses:

" 'No us entristiu [...]. Aneu, mengeu aliments grassos, beveu vi dolç i envieu porcions als que 

no tenen res preparat; perquè aquest és santa, dedicada al nostre Senyor. No us entristiu, perquè 

el goig del Senyor és la vostra força '(Neh. 8: 9, 10) "( MC 214, 215).el goig del Senyor és la vostra força '(Neh. 8: 9, 10) "( MC 214, 215).el goig del Senyor és la vostra força '(Neh. 8: 9, 10) "( MC 214, 215).

Mentre el poble escoltava les paraules de Déu, es va sentir impactat pel seu propi pecat i es 

va posar a plorar. Quan Déu se'ns revela i vam començar a comprendre que és ple d'amor, 

bondat, misericòrdia i fidelitat, les nostres deficiències i la incapacitat de ser el que hem de ser 

passen a un primer pla. Veure la santedat de Déu a través de la seva Paraula ens fa veure la 

nostra fatalitat des d'una nova perspectiva. Aquesta presa de consciència va fer que el poble 

d'Israel plorés i s'entristís, però no havia angoixar-se, "perquè el goig del Senyor és la vostra 

força" (Neh. 8:10). En altres paraules, malgrat els seus fracassos, podien confiar en el poder de 

Déu.

Aquest era també un dia especial, un dia sant, la Festa de les Trompetes (Rosh Hashaná), en 

la qual els breus sons de les trompetes assenyalaven la importància de la preparació del "cor" per 

al judici del Senyor (Dia de l'Expiació , celebrat el 10è dia del mes de Tishri). El so de les 

trompetes marcava una crida a presentar-se penedits davant Déu. A causa de que el dia va ser 

pensat per a recordar-li al poble que es tornés a Déu, el plor i la tristesa són comprensibles. Però 

els dirigents els van recordar que, un cop que es van penedir, Déu els havia escoltat i, per tant, 

era hora d'alegrar-se en el perdó de Déu.

Què hauria de dir-nos això sobre com de dolent és el pecat, que va crucificar Jesús com l'única manera 

de resoldre el problema del pecat i donar-nos esperança?
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| lliçó 6Dijous 7 d'novembre

EL GOIG DEL SENYOR

"El goig del Senyor és la vostra força" (Neh. 8:10) serveix com a recordatori de que la voluntat 

de Déu és que ens regocijemos i gaudim de la vida. Abans de res, no és qualsevol tipus de goig, 

sinó l'alegria que brolla perquè coneixem Déu i la realitat del seu amor. Delectar-nos en Déu, en la 

seva bondat, i alegrar per tot el que Déu ha proveït per a nosaltres és una cosa per la qual cosa 

hem d'esforçar cada dia. A més, delectar-nos en Déu ens dóna la força per enfrontar el dia i 

afrontar el que se'ns presenti.

Llegeix Nehemies 08:13 al 18. Què va succeir aquí i què ens diu sobre el poble i els seus 

líders en aquest moment?

Al dia següent, els dirigents del poble es van acostar a Esdres per aprendre més del llibre de 

Déu. Aquesta iniciativa demostrada pels dirigents mostrava el seu desig de conduir a la comunitat 

cap a Déu. Entenien que no podrien guiar el poble correctament si ells mateixos no buscaven a 

Déu i s'esforçaven per conèixer-lo.

Llegeix Levític 23:39 a 43. Què se'ls va ordenar als israelites que fessin i per què?

Observa que en Nehemies 08:15 els textos al·ludeixen al fet que el que estaven fent era 

segons el que està "escrit". Aquí veiem un altre exemple de la seva enorme desig d'obeir la 

Paraula de Déu, potser perquè després de dècades de captiveri havien après la lliçó sobre la 

desobediència. A més, en els textos de Levític havien de celebrar la festa i "durant set dies de 

festa en presència del Senyor, el seu Déu" (Lev. 23:40). En altres paraules, en recordar els actes 

de misericòrdia, gràcia i salvació de Déu, el poble havia de alegrar pel que el Senyor havia fet per 

ell.

Reflexiona en el que hem rebut en Jesús, que estava simbolitzat en totes les festes de l'antic 

Israel. Com podem aprendre a alegrar al Senyor fins i tot durant les proves difícils i penoses? 

Per què, especialment en aquests temps, és important que aprenguem a alegrar?
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Lliçó 6 | Divendres 8 de novembre

Llegeix Elena de White, Profetes i reis, "Instruïts en la Llei de Déu", pp. 489-493.Llegeix Elena de White, Profetes i reis, "Instruïts en la Llei de Déu", pp. 489-493.Llegeix Elena de White, Profetes i reis, "Instruïts en la Llei de Déu", pp. 489-493.

"Ara havia de manifestar fe en les seves promeses. Déu havia acceptat el seu penediment; 

ara els tocava a ells alegrar en la seguretat que els seus pecats estaven perdonats i que havien 

recuperat el favor diví. [...]

"Cada veritable retorn al Senyor imparteix goig permanent a la vida. Quan el pecador cedeix a 

la influència de l'Esperit Sant, veu la seva pròpia culpabilitat i contaminació en contrast amb la 

santedat del gran Escudriñador dels cors. Es veu condemnat com transgressor. Però, no per això 

ha de cedir a la desesperació, perquè ja ha estat assegurat el seu perdó. Pot alegrar en la 

sensació dels seus pecats perdonats i en l'amor d'un Pare celestial perdonador. És una glòria per 

a Déu envoltar als éssers humans pecaminosos i penedits amb els braços del seu amor, embenar 

les ferides, netejar-los de pecat i cobrir-los amb les vestidures de salvació "( PR 492, 493).les ferides, netejar-los de pecat i cobrir-los amb les vestidures de salvació "( PR 492, 493).les ferides, netejar-los de pecat i cobrir-los amb les vestidures de salvació "( PR 492, 493).

1. En quines condicions pots experimentar "el goig del Senyor" (Neh. 

8:10) com la teva força? És a dir, hi ha alguna cosa que hem de fer per experimentar el poder de 

Déu i el seu perdó en la nostra vida? Què és?

3. Llegeix Nehemies 08:10 (RVA-2015), on Nehemies li diu al poble: 

"Aneu, mengin rics menjars, beguin begudes dolces i enviïn porcions als que no tenen res 

preparat, perquè aquest és un dia sant per al nostre Senyor. No s'entristeixin perquè el goig del 

Senyor és la seva fortalesa ". Menjar rics menjars, beure begudes dolces i enviar porcions als que 

no tenen res preparat, i fer-ho perquè "aquest és un dia sant per al nostre Senyor"? Què ens 

ensenya això sobre com podem alegrar en el Senyor? El fet que sigui "sant", què vol dir en aquest 

context?

PER A ESTUDIAR I MEDITAR:

PREGUNTES PER A DIALOGAR:

 2. Com trobem l'equilibri correcte al apenarnos pels nostres
pecats i, al mateix temps, alegrar en el Senyor? ¿No són actituds contradictòries? La Llei i 
l'evangeli junts, ¿de quina manera ofereixen la resposta? (Veure Rom. 3: 19-24.)


	My Bookmarks

