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PROVES, 

TRIBULACIONS I LLISTES

Dissabte 23 d'novembre

Esdres 8: 1-23; Nehemies 11: 1, 2; 12: 1-26.

PER MEMORITZAR:

"Es van reunir amb els seus germans i els seus principals, per protestar i jurar que caminarien en 

la Llei de Déu, que va ser donada per Moisès servent de Déu, i que guardarien i complirien tots 

els manaments, decrets i estatuts de Senyor, el nostre Senyor" (Neh . 10:29).

Aquests pocs exemples de genealogies proclamen que Déu sap tot sobre la nostra família, i 

les llistes de coses ens diuen que Déu es preocupa fins i tot pel que els altres podrien considerar 

"insignificant". Jesús va dir que Déu té cura dels pardals i fins compte els nostres cabells (Luc. 12: 

6, 7). El Déu que es preocupa per aquests detalls també es preocupa per nosaltres, i coneix fins i 

tot els detalls de tot el que ens angoixa.

Per tant, podem tenir plena confiança, conrear la fe i descansar a la seguretat que el Senyor 

té cura cada aspecte de la nostra vida. Això a més ens diu que necessitem preocupar-nos pels 

altres aspectes també.

Lliçó 9: Pel 30 de novembre de 2019

                  
                    

     
 En general, ometem les genealogies i les llargues llistes de la Bíblia. Però el Senyor les ha 
inclòs per alguna raó. El Senyor de la Bíblia és el Déu dels detalls. Ell adverteix els detalls, i això 
ens assegura que mai ens oblidarà.

LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Esdres 1: 9-11; Daniel 1: 1, 2; 5; Deuteronomi 30: 1-6;
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Lliçó 9 | Diumenge 24 de novembre

EL DÉU DE LA HISTÒRIA

Llegeix Esdres 1: 9 a l'11; i Daniel 1: 1 i 2. Com ens ajuden els versets de Daniel a entendre 

a què es referia Esdres?

Observa que en Esdres es donen detalls, mentre que en Daniel es presenta el quadre 

complet. Junts, però, aquests textos mostren que el Senyor exerceix el control.

"La història de les nacions ens parla a nosaltres avui. Déu va assignar a cada nació i individu 

un lloc al seu gran pla. Avui els homes i les nacions són provats per la plomada que està a la mà 

d'aquell que no comet error. Per la seva pròpia elecció, cada un decideix el seu destí, i Déu ho 

regeix tot per complir els seus propòsits "( PR 393).regeix tot per complir els seus propòsits "( PR 393).regeix tot per complir els seus propòsits "( PR 393).

Llegeix Daniel 5. Què ens ensenya aquest capítol sobre el judici de Baltasar?

Babilònia va caure a l'octubre de 539 aC, quan Cir, rei de l'exèrcit medopersa, la va 

conquistar. Baltasar confiava falsament en els seus èxits, luxe i fama, i era tan arrogant que va 

organitzar un banquet desenfrenat en la nit que va acabar amb la seva mort. La mà divina va 

escriure al mur del palau que els seus dies estaven comptats i que arribaven a la seva fi. Tot i que 

coneixia el destí i la història de conversió poderós rei Nabucodonosor, no va aprendre la lliçó. 

Sempre és tràgic quan no escoltem les advertències de Déu i no seguim les seves instruccions.

El profeta Daniel sempre va estar allà, però havia estat ignorat. Quan perdem el sentit de la 

santedat de Déu i la seva presència en la vida, transitem un camí acompanyat de complicacions, 

problemes i tragèdies, que finalment acaben en mort.

Després de narrar al rei la història de Nabucodonosor, Daniel li va dir: "I tu, el seu fill Baltasar, no 

has humiliat el teu cor, sabent tot això" (Dan. 5:22). Com podem assegurar-nos, en el nostre propi 

context, de no cometre el mateix error que Baltasar? La realitat de la Creu, com hauria de 

mantenir-nos sempre humils davant Déu?
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| lliçó 9Dilluns 25 de novembre

EN ELS SEUS CIUTATS

Llegeix Nehemies 7:73. Què ens ensenya sobre l'èxit que van tenir en el seu desig de fer la 

voluntat de Déu?

"Els fills d'Israel estaven a les seves ciutats".

Des de molts punts de vista, el retorn i la reconstrucció van ser increïbles. Un poble que molts 

anys abans va patir la devastació de la ciutat, la destrucció del Temple i la asolación de la terra, 

ara havia tornat a aquesta mateixa terra i aquesta mateixa ciutat, i estava reconstruint tot, fins i tot 

el Temple. Va haver de haver-los semblat miraculós a ells i també a qui els envoltaven. No 

obstant això, tot era segons la voluntat i les promeses de Déu.

Què et sembla descoratjador en la teva vida en aquest moment, i tot i així, encara segueixes confiant que, 

amb l'ajuda del Senyor, sortiràs endavant?

 La repetició d'Esdres 2 (la llista dels que van tornar de la captivitat babilònic amb Zorobabel i 
Josué) en Nehemies 7 és deliberada. De nou, aquestes llistes ens poden semblar avorrides, però 
revelen un aspecte important, i és que a Déu li importen els detalls que potser a nosaltres no.

Explora les llistes d'Esdres 2 i Nehemies 7. Què perceps en elles?

 Els murs de Jerusalem ja estaven acabats, i el text bíblic intencionalment vol demostrar que 
de la primera generació de repatriats, la generació d'Esdres-Nehemies, tots van contribuir a 
aquesta gran fita, tot i que només Déu els va donar aquesta victòria. La generació existent es 
recolzava en els èxits de l'anterior, tot i que la tasca era complicada, estava plena d'obstacles i no 
es va completar tan aviat com haguessin volgut.

 El lideratge d'Esdres i de Nehemies era valuós, però el poble també va fer la seva part. Cada 
grup es va comprometre amb diferents tasques realitzades en diferents moments, però el resultat 
és impressionant. El començament (Esd. 2) està lligat al final (Neh. 7), i no només es va construir 
el segon Temple, sinó també es va remodelar i es va erigir Jerusalem.
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Lliçó 9 | Dimarts, 26 de novembre

ON SÓN ELS SACERDOTS?

Sens dubte, com vam veure ahir, va ser el sorprenent compliment de la profecia que va fer 

tornar als jueus des de Babilònia.

Però, com amb tot el relacionat amb els éssers humans, hi havia problemes. I un dels grans 

problemes era que, malgrat totes les meravelloses promeses de restauració després de l'exili, 

molts dels jueus no van voler tornar a la terra dels seus avantpassats. És a dir, van preferir 

quedar-se a Babilònia.

Per què?

Llegeix Esdres 8: 1 al 15. Concentra't específicament en el verset 15. Quina era la gran 

preocupació aquí, i per què era una preocupació per a algú que volia restablir a la nació 

d'Israel a la seva antiga terra?

El fet és que no tots els jueus de Babilònia, inclosos alguns levites, volien tornar. Podrien 

haver influït diversos factors. Molts d'ells havien nascut i s'havien criat al nou país, i això era tot el 

que coneixien. Molts potser no volien fer el llarg viatge de tornada, que per cert era perillós, a una 

terra que mai no havien conegut. No obstant això, sabem que finalment van aconseguir suficients 

levites per servir al Temple (veure la lliçó de dijous), tot i els desafiaments.

"En aquest moment, els jueus que romanien en els països del seu exili ja havien estat allà 

durant gairebé segle i mig. Les excavacions realitzades en Nipur han proporcionat nombrosos 

documents que demostren que molts jueus rics vivien en aquesta zona de Mesopotàmia durant el 

regnat d'Artajerjes I. Per això potser a Esdres i als seus col·laboradors els hagi resultat difícil 

convèncer molts més perquè anessin amb ells a Palestina. Els repatriats només podrien esperar 

una vida àrdua a l'antiga pàtria, amb menys comoditats que les de Babilònia. En vista d'aquestes 

consideracions, sorprèn que Esdres hagués aconseguit convèncer a unes dues mil famílies 

perquè fessin fora la seva sort amb la dels seus germans a l'antiga pàtria "( CBA 3: 378).perquè fessin fora la seva sort amb la dels seus germans a l'antiga pàtria "( CBA 3: 378).perquè fessin fora la seva sort amb la dels seus germans a l'antiga pàtria "( CBA 3: 378).

"Cal que a través de moltes tribulacions entrem en el regne de Déu" (Ac. 14:22). Què ens diu 

això sobre la realitat de les proves i les dificultats per a aquells que volen servir fidelment al 

Senyor?
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| lliçó 9Dimecres 27 d'novembre

Llegeix Deuteronomi 30: 1 al 6. Què promesa se li va donar al poble hebreu? Què va haver 

d'haver significat aquesta promesa, entre altres similars, per a homes com Esdres i Nehemies?

Esdres i Nehemies coneixien les profecies. Ells sabien que Déu anava a fer tornar al poble de 

la captivitat. En Nehemies 9, vam veure que entenien la seva història i les raons de les seves 

dificultats. Alhora, també coneixien la gràcia i la conducció de Déu, malgrat els seus pecats.

Per tant, van confiar en el Senyor, en què ell faria que el retorn de la captivitat fora reeixit. No 

obstant això, aquestes promeses no significaven que no s'enfrontarien molts desafiaments en el 

camí. Gran part d'aquest trimestre, fins ara, hem examinat les proves i les tribulacions que van 

enfrontar, fins i tot enmig de les promeses de Déu.

Llegeix Esdres 08:16 al 23. Quin era el repte i com van respondre?

Per descomptat, hem de confiar en Déu per a tot. Alhora, també, ¿en quins moments podem 

demanar ajuda fins i tot a aquells que no són de la nostra fe? En molts casos, per què això és 

bo, i fins i tot apropiat?

HUMILIAR-SE DAVANT DÉU

 Malgrat les promeses, Esdres sabia el perillós que era el viatge. Per tant, dejunar i humiliar-se 
davant Déu eren formes de reconèixer com de dependents eren de Déu per tenir èxit. En aquest
moment, amb tants perills per davant, la idea d'demanar-li ajuda i protecció al rei, com a mínim, se 
li havia ocorregut a Esdres. Però finalment va optar per no fer això, en contrast amb Nehemies
(Neh. 2: 9), que va tenir una escorta per protegir-lo. Esdres òbviament sentia que si l'hagués 
demanat hauria estat deshonrós per al Senyor, perquè ja li havia dit al rei: "La mà del nostre Déu 
és per a bé sobre tots els que li busquen; mes el seu poder i la seva furor contra tots els que 
l'abandonen "(Esd. 8:22). En aquest cas va funcionar bé, ja que més tard va escriure (Esd. 8:31) 
que el Senyor els havia protegit, i van arribar fora de perill al seu destí.
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Lliçó 9 | Dijous 28 de novembre

A LA SANTA CIUTAT

Llegeix Nehemies 11: 1 i 2. Què passa en aquest passatge? Per què haurien de fer sorts 

per veure qui viuria a Jerusalem o en les altres ciutats?

Què ens ensenya Nehemies 11? Es necessitaven nous residents per a Jerusalem d'entre els 

nouvinguts que havien tornat a la terra després del seu exili.

Aparentment, era més fàcil viure al camp que a la ciutat. La gent tenia la seva pròpia terra, 

heretada dels seus avantpassats. Abandonar-i anar a viure a Jerusalem era un sacrifici, i molts 

podien sentir amb raó que patirien desarrelament. La vida tindria nous desafiaments, i un estil de 

vida urbà és diferent de viure en un zona rural. Mudar-se a un nou entorn desconegut sempre és 

difícil.

Com de difícil és mudar-se a una nova ciutat o país on l'evangeli necessita difondre? La 

missió a les ciutats requereix bona voluntat per emprendre noves aventures i adversitats.

"Els nostres obrers no estan comunicant el missatge com haurien. Els nostres dirigents no 

han despertat a la tasca que s'ha de realitzar. Quan penso en les ciutats on s'ha fet tan poc, on hi 

ha tants milers als que amonestar sobre el aviat adveniment del Salvador, experiment un desig 

intens de veure a homes i dones que surtin a fer l'obra amb el poder de l'Esperit, plens de l' amor 

de Crist per les ànimes que moren "( TI 07:42).de Crist per les ànimes que moren "( TI 07:42).de Crist per les ànimes que moren "( TI 07:42).

Per què s'esmenta una llarga llista de sacerdots i levites a Nehemies 12: 1 al 26? Quina 

és la relació entre ells i la dedicació del mur de Jerusa- len que es descriu a la segona part 

del mateix capítol (Neh. 12: 27-47)?

Déu vol que les coses es facin d'una manera apropiada. Primer es necessita gent dedicada i 

consagrada abans que es puguin aconseguir grans coses. Aquestes famílies sacerdotals van 

ajudar a Nehemies a construir els murs perquè poguessin adorar amb seguretat al Déu viu en el 

Temple sense intervenció externa. Els murs eren importants per a la seguretat; però, sense 

sacerdots piadosos, la veritable adoració corria perill. Per tant, tot el poble, en les seves diverses 

funcions, tenia un paper que exercir.
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| lliçó 9Divendres 29 de novembre

Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "La prova del discipulat", pp. 57-65.Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "La prova del discipulat", pp. 57-65.Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "La prova del discipulat", pp. 57-65.

"Hi ha qui ha conegut l'amor perdonador de Crist i realment volen ser fills de Déu; però, 

reconeixen que el seu caràcter és imperfecte i la seva vida defectuosa, i estan propensos a dubtar 

de que els seus cors hagin estat regenerats per l'Esperit Sant. Als tals vull dir-los: No s'abandonen 

a la desesperació. Sovint haurem de postrar i plorar als peus de Jesús per causa dels nostres 

defectes i errors, però no hem de desanimar. Fins i tot si som vençuts per l'enemic, no som 

rebutjats, ni abandonats, ni rebutjats per Déu. no; Crist està a la dreta de Déu i intercedeix per 

nosaltres. [...] Ell desitja que et reconciliïs amb ell, per veure la seva puresa i la seva santedat 

reflectides en tu. I si tan sols vols lliurar-te a ell, el que va començar en tu la bona obra la 

perfeccionarà fins al dia de Jesucrist. Ora amb més fervor; creu més plenament. A mesura que 

desconfiem del nostre propi poder, confiem en el poder del nostre Redemptor, i lloarem a qui és la 

salut del nostre rostre "( CC 64).salut del nostre rostre "( CC 64).salut del nostre rostre "( CC 64).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. Pensa en Daniel 2 i com Daniel, fa milers d'anys, va predir amb tanta 

precisió el sorgiment i la caiguda dels imperis, i fins i tot va descriure (amb molta precisió) la 

desunió de l'Europa moderna actual. Com podem aprendre a consolar-nos en aquesta profecia, 

que ens mostra en forma tan poderosa, fins i tot enmig del caos mundial, que Déu sap tot el que 

està succeint i fins i tot ho ha predit?

2. Déu sap tot sobre nosaltres. Això és reconfortant, i ens dóna segu-

retat i la confiança que estem sota la seva cura. "Ara, així dic jo, Creador teu, oh Jacob, i 

Formador teu, oh Israel: No tinguis por, perquè jo et redimir; et vaig posar nom, meu ets tu "(Isa. 

43: 1). Com pots brindar als altres la seguretat de la presència i la cura de Déu quan travessen 

crisis emocionals, relacionals, socials o econòmiques?

3. Reflexiona en el tema de la lliçó de dimecres, quan Esdres no li 

va voler demanar ajuda al rei perquè temia que les seves paraules sobre la protecció de Déu 

sonessin buides. Sabem, per exemple, que Déu sana. Per tant, això significa que estem mostrant 

manca de fe en que ell ens curi si anem al metge? Analitza aquest tema a classe.

PER ESTUDIAR I MEDITAR:


