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ADORACIÓ AL SENYOR

Dissabte 30 de novembre

LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Nehemies 12: 27-47; 1 Cròniques 25: 6-8; 1 Joan 1: 7-9; LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Nehemies 12: 27-47; 1 Cròniques 25: 6-8; 1 Joan 1: 7-9; 

Joan 01:29, 36; 1 Corintis 5: 7; Hebreus 9: 1-11.

PER MEMORITZAR:

"I cantaven, lloant i donant gràcies al Senyor, i dient: Perquè ell és bo, perquè per sempre el seu 

amor sobre Israel" (Esd. 3:11).

Després d'enumerar les genealogies en Nehemies 11 i 12, l'autor fa la transició al moment de 

la celebració per la dedicació del mur de la ciutat. La nació acostumava a dedicar coses a Déu: el 

Temple, un mur de la ciutat o fins i tot cases i edificis públics. Aquesta dedicació era preparada 

amb cura, i era acompanyada amb cants, música, banquets, sacrificis, alegria, alegria i la 

purificació del poble. David va establir la pràctica dels sacrificis durant una dedicació, i després els 

dirigents d'Israel van seguir el seu exemple, començant amb Salomó quan va portar l'arca al 

Temple (1 Rei. 8: 5).

Aquesta setmana veurem com van adorar el Senyor durant aquesta oportunitat i veurem 

coses que, els que adorem al mateix Senyor, podem aplicar a nosaltres mateixos.

Lliçó 10: Pel 7 de desembre de 2019

               
                    

                
                 

 El verset per memoritzar d'aquesta setmana ens dóna una idea de les pràctiques d'adoració 
dels hebreus i com la seva gratitud cap a Déu s'havia desbordat en lloança a ell. En 515 aC, van 
celebrar la dedicació del nou Temple (Esd. 6: 15-18) i després, uns seixanta anys després, el 
poble va celebrar la dedicació del mur complet de Jerusalem (Neh. 6: 15-7: 3; 12: 27 en
endavant).
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| lliçó 10Diumenge 1r de desembre

Llegeix Nehemies 12:27 al 29. Observa algunes de les paraules clau que revelen com 

eren l'adoració i la lloança. Com les descriuries?

La nació israelita li havia encomanat a una classe específica de levites que fossin cantors i 

músics per als serveis del Temple. Déu dirigia la pràctica i va donar instruccions per al servei, ja 

que l'adoració al Temple havia de ser bella i professionalment executada.

El rei David havia organitzat aquesta pràctica en un sistema més elaborat i magnífic que el 

que s'havia utilitzat anteriorment. Per tant, els descendents d'Assaf, als que David havia designat 

com a directors de l'adoració al Temple, encara eren designats com "cantaires, sobre l'obra de la 

casa de Déu" (Neh. 11:22).

Busca 1 Cròniques 25: 6 al 8. Què ens ensenya això sobre com de essencial i important 

era la música per a l'adoració i per entonar "el cant al Senyor"?

Els cantaires eren levites i, per tant, oficialment estaven assignats al Temple. Per tant, oferir 

música per als serveis del Temple era el seu treball remunerat. Durant l'època del rei David, es va 

organitzar una veritable acadèmia de música que ell supervisava. Tenia mestres i alumnes, joves i 

ancians, que treballaven en torns al Temple, oferint música. Alguns eren instrumentistes; altres, 

cantaires; i fins i tot altres s'encarregaven dels instruments i la roba que es feia servir per als 

cultes. Quin era el propòsit d'una organització tan professional? Servia per desenvolupar talent i la 

visió d'excel·lència en l'adoració. L'excel·lència sempre ha de ser una fita en l'adoració. Les 

lloances han de provenir del cor i expressar-se de la millor manera perquè la gent s'elevi 

espiritualment.

De quines maneres has experimentat el goig de l'adoració a través de la música? En quina mesura això 

és important per a tu?

ENTONAR EL CANT PER A JEHOVÁ
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Lliçó 10 | Dilluns 2 de desembre

PURIFICACIÓ

Després que les Escriptures parlen de la dedicació del mur, i després de la reunió dels 

cantors, el següent versicle, Nehemies 12:30, parla de la purificació. "I es van purificar els 

sacerdots i els levites; i purificar el poble, i les portes, i el mur ".

L'arrel de la paraula hebrea per a "purificar", thr, significa estar net, ser pur, i s'usa en molts L'arrel de la paraula hebrea per a "purificar", thr, significa estar net, ser pur, i s'usa en molts L'arrel de la paraula hebrea per a "purificar", thr, significa estar net, ser pur, i s'usa en molts L'arrel de la paraula hebrea per a "purificar", thr, significa estar net, ser pur, i s'usa en molts L'arrel de la paraula hebrea per a "purificar", thr, significa estar net, ser pur, i s'usa en molts 

contextos de l'Antic Testament, incloent els que contenen la idea de ser moralment pur i net 

davant de Déu.

"Però si caminem en llum, com ell està en llum, tenim comunió amb els altres, i la sang 

de Jesucrist el seu Fill ens neteja de tot pecat. Si diem que no tenim pecat, ens enganyem a 

nosaltres mateixos, i la veritat no està en nosaltres. Si confessem els nostres pecats, ell és 

fidel i just per perdonar els nostres pecats, i netejar-nos de tota maldat "(1 Joan 1: 7-9). Què 

ens ensenya aquest passatge sobre 1) la naturalesa humana, 2) el perdó de Déu i 3) el poder 

de Déu en la nostra vida?

El Temple i els seus serveis eren components essencials de la religió de l'antic Israel. Però el 

Temple i els seus serveis eren un mitjà per a un fi, no un fi en si mateixos. I aquest fi, és clar, era 

conduir el poble a una relació salvadora amb el seu Déu del Pacte, el Senyor Jesucrist, i conèixer 

el seu poder per purificar la vida. I el fet de saber el que Déu ha fet, del que ens ha salvat el 

Senyor, ens porta a estimar-lo i adorar-lo. Aquesta és la raó per la qual, vegada després de 

vegada, els antics israelites relataven el que Déu havia fet en el passat. Els ajudava a conèixer la 

bondat i l'amor del Senyor, que era fonamental per al goig i l'acció de gràcies que havia impregnar 

la seva experiència d'adoració.

Per a nosaltres avui, l'experiència i el reconeixement del perdó pel pecat haurien infondre 

gratitud a Déu, i un sentit d'esperança i goig. Llavors, és fàcil lloar el Senyor i expressar estima 

per la bellesa del seu caràcter. I què major revelació del caràcter de Déu podem tenir a veure 

Jesús a la Creu, suportant el càstig pels nostres pecats perquè no haguem de suportar nosaltres?

Al marge dels teus pecats passats o del teu caràcter actual, a la Creu pots tenir perdó total, fins 

i tot ara. Per què no reclames el perdó que Jesús t'ofereix

ara mateix?
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| lliçó 10Dimarts 3 de desembre

Llegeix Nehemies 12:31 a 42. Per què la música era una part tan important d'aquesta 

celebració?

Part del servei d'adoració a l'època de Nehemies va ser crear dos cors d'acció de gràcies que 

recorreguessin Jerusalem cantant, acompanyats d'instruments. Començaven en el mateix lloc i 

després es separaven, anant cada un en una direcció diferent al voltant dels murs de la ciutat. Un 

grup era dirigit per Esdras, que anava al capdavant, i l'altre grup tenia a Nehemies darrere. Els 

dos cors es reunien un cop més a la porta de la vall i des d'allà entraven al Temple. Els sacerdots 

que tocaven les trompetes tancaven cada processó. Una vegada que els cors ingressaven al 

Temple, es paraven un davant l'altre. Eren una processó i un culte d'adoració extraordinàriament 

organitzats.

Per respondre per què la música és una part tan important de la celebració i el culte 

d'adoració, hem d'observar el seu significat en el context del Temple. La música del Temple no 

era un concert que el poble anava a gaudir, com si anessin a escoltar la 4a simfonia de Beethoven 

en una sala de concerts. Mentre els músics cantaven i tocaven els instruments, el poble 

s'inclinava en oració. Era part de la seva adoració.

L'acte central del Temple i de l'adoració corresponia als sacrificis, un acte bastant 

desagradable en si. Al capdavall, ¿què més feien més que degollar animals innocents? Escoltar 

una música tan bella, a més d'elevar els pensaments del poble cap al Cel, ajudava a que tota 

l'experiència d'adoració fos més plaent.

Busca exemples en la Bíblia on la música era un aspecte important de l'adoració. 

Reflexiona especialment en Èxode 15: 1; 2 Cròniques 20:21 i 22; i Apocalipsi 15: 2 al 4.

Tant en la Terra com en el cel, la música és part de l'experiència d'adoració. Tingues en 

compte que, en els versets anteriors, la temàtica dels cants és exclusivament el que el Senyor ha 

fet pel seu poble, incloent la victòria "sobre la bèstia" (De quina altra manera haurien obtingut 

aquesta victòria, al capdavall ?) Aquesta lloança a Déu és pels seus actes de salvació.

Esmenta algunes de les coses que Déu ha fet per tu que són una bona raó per entonarle 

lloances.

     DOS FORMIDABLES CORS D'ACCIÓ DE GRÀCIES
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Lliçó 10 | Dimecres 4 de desembre

ELS SACRIFICIS COM A PART DE L'ADORACIÓ

Llegeix Nehemies 00:43. Què tenia d'especial oferir "nombroses víctimes" com a part de la 

seva celebració d'adoració?

Els sacrificis eren l'aspecte més essencial de l'adoració a l'època del Temple. S'utilitzaven 

diversos sacrificis diferents, ja sigui per la promesa del perdó o per expressar l'alegria de la 

comunió i la gratitud a Déu. Els sacrificis proporcionaven la substància per a l'adoració, ja que els 

recordaven als adoradors la veritat de Déu i qui és ell, i assenyalaven a la Simiente Promesa, el 

Messies, qui sacrificaria la seva vida per ells, perquè ell és l'Anyell de Déu.

Llegeix Joan 01:29 i 36; 1 Corintis 5: 7; i Apocalipsi 5: 6, 12 i 13. Què asse- laban els 

sacrificis en última instància? Si els antics israelites podien alegrar per un animal de granja 

mort, una mort que podia revelar tanta veritat, quantes més raons tenim nosaltres que ells 

per re- gocijarnos?

Quan pensem que, a la Creu, el Creador de tota la creació (veure Joan 1: 1-3) va morir penjant 

de la creu pels pecats de la seva Creació, ¿quina és la primera emoció que sentim? Quin paper 

pot i ha d'exercir l'alegria en la nostra experiència de la Creu?

 Observa, a més, quantes vegades apareix la idea de goig i alegria només en Nehemies
12:43. És a dir, enmig de la reverència, i potser la por piadós que experimentava el poble en la 
seva culte d'adoració (al capdavall, la mort d'un animal pels pecats del poble era una cosa
solemne), també hi havia alegria i alegria . Quan ens acostem a Déu, ho hem de fer amb esglai i 
reverència, i també amb alegria. El Salm 95 demostra que un veritable acte d'adoració consisteix 
en una convocatòria a cantar, aclamar amb alegria i fer música per celebrar a Déu (Sl. 95: 1), i 
també a inclinar i agenollar davant el Senyor (Sl. 95: 6 ). És fonamental tractar d'aconseguir un 
equilibri entre el goig i la reverència per lloar i adorar al nostre Creador.
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| lliçó 10Dijous 5 de desembre

Llegeix Nehemies 12:44 a 47. Per què es va alegrar Judà "pel que fa als sacerdots i 

levites que servien"? Per què eren importants?

Què simbolitzava el treball dels sacerdots (que eren levites)? Veure Hebreus 9: 1 a l'11.

"La intercessió de Crist en benefici de l'home al Santuari celestial és tan essencial per al pla 

de la salvació com ho va ser la seva mort a la Creu. Per mitjà de la seva mort va donar inici a 

aquesta obra per a la conclusió va ascendir al cel després de la seva resurrecció. Per la fe hem 

d'entrar vel endins, 'on Jesús va entrar per nosaltres com a precursor' (He. 06:20) "( CS 479). d'entrar vel endins, 'on Jesús va entrar per nosaltres com a precursor' (He. 06:20) "( CS 479). d'entrar vel endins, 'on Jesús va entrar per nosaltres com a precursor' (He. 06:20) "( CS 479). 

Novament, tot i que el poble d'aquest llavors indubtablement no tenia la llum que tenim avui, 

entenia prou com per saber que l'obra dels levites, que només podien servir en el Temple, era 

molt important. Estaven entusiasmats de que l'obra de Déu es dugués a terme a través d'ells.

La nació havia dedicat temps a llegir la paraula de Déu, a pregar, adorar i rededicarse a ell. 

Enmig de tot això, es van adonar que els ministeris del Temple havien estat descuidats i havien de 

ser restaurats. Ara que es tornaven a establir, el poble es va alegrar per la important obra que els 

levites farien en nom seu. Déu li va recalcar a la nació que els ministeris del Temple eren part del 

seu pla per a l'adoració.

Malauradament, sovint donem per fet als pastors, els mestres de la Paraula i els músics. Fins 

i tot durant l'època de Nehemies, el suport als levites de vegades era enèrgic i altres vegades molt 

feble. Els levites moltes vegades havien de dedicar-se a altres treballs per poder mantenir les 

seves famílies, perquè el poble deixava de delmar i de donar ofrenes.

Sense delmes ni sacrificis, no hi ha una església mundial organitzada. Si volem que els 

nostres ministeris continuïn, ens hem de comprometre a donar suport als nostres pastors 

mitjançant contribucions monetàries i també expressant el nostre reconeixement. L'església potser 

mai sigui perfecta, però això no hauria d'impedir que donem voluntàriament perquè l'obra de Déu 

pugui continuar a tot el món.

SACERDOTS I LEVITES COM A PART DE LA ADORACIÓ
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Lliçó 10 | Divendres 6 de desembre

Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "El secret del creixement", pp. 67-75.Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "El secret del creixement", pp. 67-75.Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "El secret del creixement", pp. 67-75.

"La creu de Crist serà la ciència i el cant dels redimits durant tota l'eternitat. Al Crist glorificat 

contemplaran al Crist crucificat. Mai oblidaran que l'Ésser el poder crear els innombrables mons i 

els sosté a través de la immensitat de l'espai -el Estimat de Déu, la Majestat del cel, a qui els 

querubins i els serafins resplendents es delecten en adorar- es va humiliar per aixecar l' home 

caigut; [Mai oblidaran] que va portar la culpa i la vergonya del pecat, i va sentir l'ocultació del 

rostre del seu Pare, fins que la maledicció d'un món perdut va trencar el seu cor i li va arrencar la 

vida a la creu del Calvari. Que l'Hacedor de tots els mons, l'àrbitre de totes les destinacions, 

deixés la seva glòria i es humillase per amor a l'home despertarà eternament l'admiració i 

l'adoració de l'univers. Quan les nacions dels estalvis mirin al seu Redemptor i contemplin la glòria 

eterna del Pare brillar a la cara; quan contemplin el seu tron, que és des de l'eternitat fins a 

l'eternitat, i sàpiguen que el seu regne no tindrà fi, esclataran en un càntic d'alegria: 'Digne, digne 

és l'Anyell que va ser immolat, i ens ha redimit per Déu amb el seu pròpia preciosíssima sang! ' "( CSés l'Anyell que va ser immolat, i ens ha redimit per Déu amb el seu pròpia preciosíssima sang! ' "( CS

632, 633).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. A classe, parlin de com trobar l'equilibri correcte en l'adoració

ció entre la reverència i l'alegria. O resolguin aquesta pregunta: La reverència i l'alegria ¿Són ció entre la reverència i l'alegria. O resolguin aquesta pregunta: La reverència i l'alegria ¿Són ció entre la reverència i l'alegria. O resolguin aquesta pregunta: La reverència i l'alegria ¿Són 

mútuament excloents?

2. Els israelites van posar el mur de Jerusalem sota protecció divina a 

través de la cerimònia de dedicació i, per tant, van reconèixer que un mur és inútil si no és que 

Déu ho defensi. Salomó ho va expressar bé: "Si el Senyor no s'edifiqui la casa, en va treballen els 

que l'edifiquen; si el Senyor no guardés la ciutat, en va vela la guàrdia "(Sl. 127: 1). Què hauria de 

dir-nos això sobre els nostres esforços pel Senyor?

3. Quin és el paper de la música en l'experiència d'adoració de la teva 

església?

4. L'Escriptura és clara: Jesús és el nostre gran sacerdot al Santuari 

celestial. Què està fent per nosaltres allà exactament? Què pot ensenyar-nos el ministeri dels 

sacerdots en el Temple terrenal sobre el que Jesús està fent per nosaltres en el celestial?

PER A ESTUDIAR I MEDITAR:


