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Dissabte 9 de novembre

LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Nehemies 9: 1-3; Daniel 9: 4-19; Nehemies 9: 4-8; LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Nehemies 9: 1-3; Daniel 9: 4-19; Nehemies 9: 4-8; 

Colossencs 1:16, 17; Nehemies 9: 9-38; Romans 5: 6-8.

"El que encobreix els seus pecats no prosperarà; mes el que els confessa i s'aparta arribarà 

misericòrdia "(Prov. 28:13).

Sí, anteriorment, els dirigents els havien dit que deixessin de plorar i d'estar tristos per les 

seves faltes, però això no vol dir que el dolor i la confessió no siguin importants. Per tant, ara que 

s'havien celebrat les festes, era hora d'una confessió adequada.

L'ordre dels esdeveniments presentats aquí no vol dir necessàriament que aquesta sigui la 

seqüència en la qual sempre es experimentin el goig i la confessió; tampoc vol dir que només hagi 

de seguir l'ordre invers. Encara que naturalment podem seguir primer l'ordre de confessió, seguit 

d'una celebració, potser la celebració de Déu en la nostra vida hauria de ser el primer. Al cap ia la 

fi, Romans 2: 4 ens diu que és la "la bondat de Déu" (NTV) el que ens porta al penediment.

Lliçó 7: Pel 16 de novembre de 2019

EL NOSTRE DÉU 
PERDONADOR

 Un cop acabada la Festa dels Tabernacles (Sucot), els dirigents van reunir novament al 
poble. Acabaven de celebrar; ara era temps de reprendre l'assumpte pendent de la confessió i el 
penediment davant de Déu pels seus pecats.

PER A MEMORITZAR:
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Lliçó 7 | Diumenge 10 de novembre

DEJUNI I ADORACIÓ

Llegeix Nehemies 9: 1 al 3. Per què el poble es separava de tots els estrangers?

Encara Nehemies procurava que el poble relacionés aquesta ocasió amb el goig, ara va 

conduir a l'assemblea a dejunar. Es van humiliar davant Déu, es van llançar terra sobre el cap i es 

van vestir amb roba aspra. Com els estrangers no participaven del pecat col·lectiu del poble 

d'Israel, els israelites es van apartar d'ells, ja que els hebreus sabien que eren els seus pecats els 

que havien de ser perdonats. Van reconèixer els pecats de la seva nació, que els havien portat a 

l'exili.

Les seves oracions col·lectives i la seva confessió van demostrar una profunda percepció de 

la naturalesa del pecat. Els israelites podrien haver-se enfadat perquè els seus predecessors van 

arruïnar a tota la seva nació i la van conduir a l'exili. O podrien haver-se queixat de les decisions 

dels seus líders i per la falta de pietat que van mostrar les generacions anteriors, el que els va 

portar a la seva situació actual: eren tan sols un grupet de repatriats. No obstant això, en lloc 

d'albergar odi i descontent, es van tornar a Déu amb humilitat i confessió.

Nehemies 9: 3 ens informa que el poble va llegir el Llibre de la llei un quart del dia, i durant un 

altre quart van confessar els seus pecats i adoraven Déu. Aquesta és la tercera lectura de la Torà. 

Llegir la Torà és fonamental per a la confessió, que s'ha de fonamentar en la veritat que prové de 

Déu. Mitjançant la lectura de la Bíblia, Déu s'acosta a nosaltres, i l'Esperit Sant pot parlar-nos i 

ensenyar-nos. La veritat de la seva Paraula modela el nostre pensament i comprensió, ens 

encoratja i ens eleva. Els israelites també es compungieron i van plorar, perquè dedicar temps a 

estar a la santa presència de Déu ens fa conscients de la seva bellesa i bondat, alhora que ens 

inculca el increïble que és que el Creador de l'Univers decideixi estar amb nosaltres malgrat la 

nostra indignitat. Per tant, ens adonem que sense Déu en la nostra vida no diferim de cap dels 

nostres avantpassats en la fe. Només quan Déu obri en nosaltres podrem ser el que hem de ser.

 Llegeix Daniel 9: 4 al 19. La seva pregària, de quina manera s'aplica a nosaltres avui? La 
realitat d'aquesta aplicació, què hauria dir-nos individualment i com a església?
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| lliçó 7Dilluns, 11 de novembre

EL COMENÇAMENT DE L'ORACIÓ

La resposta del poble a la lectura de la Bíblia va ser una llarga oració que relatava la bondat 

de Déu en contrast amb la història de la infidelitat d'Israel. Es pot observar que la resposta és més 

un sermó que una oració, perquè gairebé tots els versicles tenen un paral·lel en algun lloc de la 

Bíblia.

Llegeix Nehemies 9: 4 al 8. Quins són els temes principals en els quals es va centrar l'oració 

en aquests versicles inicials i per què?

A la primera part de l'oració, el poble beneeix Déu i, específicament, el seu nom. En la cultura 

hebrea, el nom no era només una forma de cridar a algú, sinó a més li donava identitat a una 

persona. Per tant, la lloança del nom de Déu és rellevant perquè li demostra al món que aquest és 

un nom digne de lloança i honor. És el nom del Creador de l'Univers. L'oració comença amb 

l'adoració a Déu com el Creador i com aquell que "vivifica" totes les coses (Neh. 9: 6; veure més 

Col. 1:16, 17). La paraula "vivificar" ve d'un verb hebreu que significa "mantenir viu".

El que va crear tot és el que va escollir a Abraham, un ésser humà que no tenia res d'especial 

més que "un cor fidel" (Neh. 9: 8, NVI). Potser sembli que a Abraham li va faltar fe en moltes més que "un cor fidel" (Neh. 9: 8, NVI). Potser sembli que a Abraham li va faltar fe en moltes 

ocasions, però quan se li va demanar que sacrifiqués al seu fill no va vacil·lar (veure Gn. 22). Va 

aprendre a ser fidel no de la nit al dia, sinó durant el seu llarg caminar amb Déu. En el pensament 

hebreu, el "cor" es refereix a la ment. En altres paraules, Abraham va desenvolupar la fidelitat en 

pensament i acció, i Déu el va reconèixer per això.

Les primeres frases de l'oració es centren en Déu com (1) Creador, (2) Vivificador i (3) fidel a 

les seves promeses. El poble primerament recorda qui és Déu: el Fidel que ens va crear, el que 

dóna vida i sempre compleix les seves promeses. Tenir això present ens ajuda a mantenir la vida 

en perspectiva i aprendre a confiar en ell fins i tot en les situacions més difícils, quan podria 

semblar que està lluny de nosaltres i no es preocupa pels nostres problemes.

 La doctrina de Déu com el nostre Creador, per què és tan essencial per a la nostra fe? 
Al capdavall, quina altra ensenyament és tan important en comparació amb aquesta, en la 
qual Déu ens ordena dedicar una setena part de la nostra vida cada setmana per
recordar-lo com el nostre Creador?
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Lliçó 7 | Dimarts 12 de novembre

LLIÇONS DEL PASSAT

Nehemies 9: 9 al 22. En què es diferencia aquesta part de l'oració de la primera?

L'oració passa de lloar Déu per la seva fidelitat a relatar la infidelitat contrastant dels israelites 

en les seves experiències a Egipte i al desert. Esbossa les diferents coses que Déu els va donar 

als israelites; però lamentablement, la resposta dels "pares" a aquests regals va ser l'orgull, 

l'obstinació i el menyspreu pels actes divins de misericòrdia enmig d'ells.

Reconèixer el fracàs humà i la manca de veritable devoció a Déu és un pas important en la 

confessió i el penediment. I, tot i que en aquests passatges es parla de gent molt distant de 

nosaltres, ningú pot negar que cada un de nosaltres té un problema amb aquestes mateixes 

qüestions.

Per descomptat, aquí és on l'evangeli intervé tant per a nosaltres com per a ells. La confessió 

dels nostres pecats no ens salva; només el sacrifici de Crist en el nostre favor ens pot salvar. La 

confessió, juntament amb el penediment, és fonamental per a percebre que només en Crist som 

justificats. "Quan pel penediment i la fe acceptem a Crist com el nostre Salvador, el Senyor 

perdona els nostres pecats i ens lliura de la penalitat prescrita per a la transgressió de la llei. El 

pecador apareix davant de Déu com una persona justa; gaudeix del favor del Cel, i per mitjà de 

l'Esperit té comunió amb el Pare i amb el Fill "( MS 3: 217).l'Esperit té comunió amb el Pare i amb el Fill "( MS 3: 217).l'Esperit té comunió amb el Pare i amb el Fill "( MS 3: 217).

Alhora, pel fet que la seva bondat fa que confessem els nostres pecats i ens penedim d'ells, 

hem de resoldre abandonar-los també, mitjançant el poder de Déu.

La conclusió és que Israel havia estat rebel, i que Déu havia estat amant. En mirar enrere, al 

que Déu va fer per la nació israelita, el poble va recordar que Déu havia fet molt per ells en el 

passat, i per tant seguiria cuidant-en el present i en el futur. Per això era tan important per al poble 

recordar sempre com havia actuat Déu en la seva història. Quan s'oblidaven, allà era on es 

ficaven en problemes.

Torna a pensar en ocasions en què estaves segur que Déu va obrar en la teva vida. Com pots 

trobar consol en això la propera vegada que t'enfrontis a dificultats? Com pots aprendre a 

confiar més en la bondat de Déu en els moments en què et sentis completament desanimat, 

decebut i amb por al futur?
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| lliçó 7Dimecres 13 de novembre

LA LLEI I ELS PROFETES

Llegeix Nehemies 09:23 al 31. Com es descriu als israelites en comparació amb la "gran 

bondat" de Déu (Neh. 09:25)?

La següent part de l'oració / sermó se centra en la vida en Canaan quan els israelites van 

posseir la terra que Déu els havia donat. Se'ls va donar terres, ciutats, vinyes i camps preparats 

per utilitzar, però ells van donar tot per fet. Al final del versicle 25, se'ns diu que "van menjar, 

tothom va quedar satisfet i es van delectar a [s] o gran bondat". Saciar és una expressió que 

apareix poques vegades en la Bíblia (Deut. 32:15; Jer. 05:28), i en cadascuna d'elles té una 

connotació negativa.

El poble podria haver-se delectat "en [s] o gran bondat", però no es va delectar en Déu sinó 

en tot el que tenia. Aparentment, tenir tot no produeix una estreta comunió amb Déu. Moltes 

vegades pensem: Si tan sols tingués això o allò, llavors seria feliç. Malauradament, veiem que els vegades pensem: Si tan sols tingués això o allò, llavors seria feliç. Malauradament, veiem que els vegades pensem: Si tan sols tingués això o allò, llavors seria feliç. Malauradament, veiem que els 

israelites van rebre tot de Déu i, no obstant això, la seva "felicitat" per aquestes coses només els 

feia menys consagrats a Déu. Molt sovint és massa fàcil que ens concentrem en els dons mentre 

que ens oblidem del Dador. Aquest és un engany fatal.

Per descomptat, això no vol dir que no puguem alegrar-nos per les coses que Déu ens ha 

donat. Ell desitja que ens regocijemos en els seus dons, però aquest goig en les coses que ell ens 

dóna no garanteix una relació amb Déu. De fet, si no parem atenció, aquestes coses poden 

esdevenir un obstacle.

No obstant això, en aquest capítol, els dirigents van confessar de quina manera havien estat 

infidels a Déu. En repassar la seva història, van esmentar específicament les transgressions que 

havien comès com a nació. Alguns aspectes es destaquen com especialment importants, perquè 

es repeteixen: (1) Israel va rebutjar la Llei de Déu i (2) va perseguir als profetes.

En altres paraules, es van adonar que la Llei de Déu i els seus profetes eren essencials per al 

seu desenvolupament com a nació piadosa i com a persones. L'oració emfatitza aquesta 

conclusió en afirmar que, "si l'home fa així" els manaments de Déu, "en ells viurà" (Neh. 09:29; 

cita directa de Lev. 18: 5), i en destacar que va ser l'Esperit el que va parlar a través dels profetes. 

Déu ens ha donat els seus manaments per a una vida abundant, i va enviar als seus profetes per 

guiar-nos en la nostra comprensió de la veritat. El que fem amb aquests dons és essencial per a 

tots nosaltres.
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Lliçó 7 | Dijous 14 de novembre

LLOANÇA I PETICIÓ

Llegeix Nehemies 09:32 a 38. En què se centra la conclusió de l'oració de confessió?

Un cop més, l'oració recorre a la lloança a Déu pel que ell és: gran, fort i temible, que guarda 

el pacte i la misericòrdia. Semblen sincers en el seu reconeixement de la bondat de Déu cap a 

ells.

També presenten una petició en forma de pacte amb Déu, que es descriu en detall en el 

capítol 10. Quin és el seu petició?

"Ara, Déu nostre -Déu gran, poderós i temible que compleix el seu pacte d'amor inesgotable-, 

no permeteu que totes les privacions que hem patit et semblin insignificants" (Neh. 09:32, NTV).

La comunitat ha de pagar tribut als reis que estan sobre ells. L'opressió està assolant al 

grupet de israelites per tot arreu, i estan cansats d'això. Han hagut de suportar una tirania per una, 

i esperen un alleujament.

Curiosament, es diuen "servents". Després de delinear la infidelitat de la seva nació, acaben 

referint-se a si mateixos amb aquesta paraula. Els serfs, per descomptat, obeeixen als que estan 

sobre ells. L'ús d'aquest terme, per tant, implica que reconeixen que necessiten obeir al Senyor 

d'una manera que els que van venir abans que ells no ho van fer. Aquesta és una expressió del 

seu desig de ser fidels al Senyor i als seus manaments. I, com servents de Déu, li demanen que 

intervingui a favor seu.

La comunitat d'Esdres i Nehemies descriu la seva experiència actual com "en gran angoixa" 

(Neh. 09:37), que pot comparar-se amb l'aflicció que els israelites van experimentar a Egipte 

(Neh. 9: 9). L'oració lloa Déu perquè ell va veure la seva aflicció a Egipte i no els va ignorar. La 

comunitat ara li està demanant a Déu que intervingui com ho va fer en el passat, encara que no 

ho mereixin, perquè ningú (reis, prínceps, sacerdots, profetes, pares) va ser fidel. Per tant, confien 

només en la gràcia i la misericòrdia de Déu cap a ells, i no en ells mateixos ni en les obres dels 

seus avantpassats, amb l'esperança que el Senyor intervingui a favor seu.

Llegeix Romans 5: 6 al 8. Com reflecteixen aquests versicles el que els israelites li 

demanaven a Déu? Què consol podem obtenir del que els israelites demanaven i del que Pau va 

dir en Romans?
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| lliçó 7Divendres 15 de Novembre

Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "Confessió", pp. 37-41.Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "Confessió", pp. 37-41.Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "Confessió", pp. 37-41.

En Nehemies 09:25, els hebreus van esmentar quant "es van delectar" els seus avantpassats 

en la gran bondat de Déu. L'arrel verbal és la mateixa que el nom de Edèn, com en el "hort 

d'Edén" (Gn. 2:15). Potser, la millor traducció seria "es edenizaron", suposant que edenizar fos un d'Edén" (Gn. 2:15). Potser, la millor traducció seria "es edenizaron", suposant que edenizar fos un d'Edén" (Gn. 2:15). Potser, la millor traducció seria "es edenizaron", suposant que edenizar fos un 

verb.

Al capdavall, l'evangeli és restauració, i què millor símbol que l'Edèn per representar allò al 

que finalment serem restaurats? Déu va establir al poble hebreu i el va posar en la intersecció del 

món antic per crear el reflex més semblant a l'Edèn que pogués existir en una Terra caiguda. Fins 

i tot després de la captivitat i la tornada, el potencial seguia allà. "Sens dubte, el Senyor consolarà 

Sió; consolarà totes les seves ruïnes. Convertirà en un Edèn seu desert "(Isa. 51: 3, NVI).

Sí, el poble gaudia de les benediccions materials que el Senyor li havia promès; benediccions 

que, en la mesura del possible en un món caigut, evocaven l'abundància de l'Edèn. I això estava 

bé. Se suposava que havien de gaudir-les. Déu va crear el món físic precisament perquè la 

humanitat pogués gaudir-lo, i l'antic Israel, beneït per Déu, també ho gaudia. El seu pecat no 

consistia a "edenizarse" a la gran bondat de Déu, sinó en oblidar-se del Senyor (Eze. 23:35), la 

bondat gaudien. Les benediccions es van convertir en un fi en si mateixes en lloc d'un mitjà per a 

un fi, que era revelar Déu a qui els envoltaven.

2. Reflexiona en la doctrina de la Creació. Observa la pregària de Ne-

hemías 9, que gairebé immediatament esmenta al Senyor com a Creador i Sustentador. Què ens 

diu això sobre com de fonamental és aquesta doctrina per a la nostra fe?

3. Com aconseguim l'equilibri correcte de reconèixer la nostra pecats

minosidad innata i, al mateix temps, no permetre que Satanàs la faci servir per desanimar-nos i 

fer-nos abandonar la nostra fe del tot?

PER A ESTUDIAR I MEDITAR:

PREGUNTES PER A DIALOGAR:

 1. Jesús havia dit: "El que va ser sembrat entre cards és el que
escolta la paraula, però l'afany d'aquest segle i l'engany de les riqueses ofeguen la paraula, i es fa 
infructuosa "(Mat. 13:22). Què vol dir amb "l'engany de les riqueses" i com s'associa amb la 
pregària de confessió que estudiem aquesta setmana?


