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UN POBLE REINCIDENT

Dissabte 7 de desembre

LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Nehemies 13: 1-9; Deuteronomi 23: 3-6; Nehemies 13: LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Nehemies 13: 1-9; Deuteronomi 23: 3-6; Nehemies 13: 

10-14; Números 18: 21-24; Nehemies 13: 15-22; Joan 5: 5-16.

PER MEMORITZAR:

"I vaig dir als levites que es purifiquessin i vinguessin a guardar les portes, per santificar el dia del 

repòs. També per això recordeu-vos de mi, Déu meu, i perdoneu segons la grandesa de la vostra 

misericòrdia "(Neh. 13:22).

Quan Nehemies va tornar, els va trobar molt descuidats en la seva devoció a Déu. El poble 

havia deixat de retornar els delmes i les ofrenes, va començar a fer servir les sales del Temple per 

a altres fins, va deixar de guardar el dissabte correctament i fins i tot va tornar a celebrar 

matrimonis amb les nacions circumdants. El pitjor de tot és que els dirigents que ell havia deixat a 

càrrec van ser els que van contribuir al deteriorament de la relació dels israelites amb Déu. No és 

d'estranyar que Nehemies hagi quedat devastat quan va saber de quant havien canviat. No 

obstant això, en lloc d'acceptar-, un cop més, com ho exigia el seu caràcter, va intervenir per a la 

glòria de Déu.

Lliçó 11: Pel 14 de desembre de 2019

                  
                
                 

                
            

 En l'interval entre els capítols 12 i 13, Nehemies torna a Babilònia. Encara que no sabem per 
quant de temps es va absentar, quan va tornar (probablement, al voltant de 430-425 a.C.), el 
poble havia reincidit en els seus mals hàbits. Si bé havia pactat amb Déu en aquestes qüestions
(no casar-se amb idòlatres, complir fidelment el dissabte, i ocupar-se del Temple i el seu personal 
mitjançant els delmes i les ofrenes [Neh. 10]), havia violat les tres promeses.



76

Lliçó 11 | Diumenge 8 de desembre

Nehemies 13 comença amb una preocupació respecte dels estrangers / idòlatres ammonites i 

moabites enmig d'ells (Neh. 13: 1-3). Aquests versicles no parlen d'expulsar gent d'una altra nació 

o raça que seguia a Déu, sinó d'expulsar els que tenien una fe diferent: no als conversos, sinó als 

idòlatres. (Veure, a més, Deut. 23: 3-6.)

Llegeix Nehemies 13: 1 al 9. Qui eren Eliaixib i Tobies? Per què és inacceptable el que 

van fer? Analitza Nehemies 02:10 i 19; 3: 1; 12:10 i 22; i 13:28.

Tant Eliaixib com Tobies són figures conegudes en el llibre de Nehemies. Eliaixib era el gran 

sacerdot de la nació, i també estava a càrrec del Temple. S'esmenta a Tobies com l'enemic 

ammonita de Nehemies que es va oposar vehementment al seu treball a Jerusalem. L'aliança 

d'Eliaixib i Tobies suggereix una relació establerta a través del matrimoni.

Encara que no s'han conservat els registres de la connexió matrimonial, sabem que Tobies 

tenia un nom jueu (que vol dir "el Senyor és bo") 

i, per tant, molt probablement hagi estat d'origen jueu. Es creu que els familiars de la seva esposa, 

els descendents d'Ara, encara que no se'ls identifica, estaven emparentats amb la família 

d'Eliaixib. A més, Sanbal·lat l'horonita, l'altre adversari de Nehemies, tenia una filla que estava 

casada amb el nét d'Eliaixib. Per tant, el cercle d'intriga al voltant de Nehemies va haver d'haver 

estat intens, ja que els funcionaris de més alt rang de la regió estaven emparentats i aliats contra 

el lideratge de Nehemies.

Durant l'absència del governador, el gran sacerdot li va donar a Tobies una de les habitacions 

del Temple que estava destinada a guardar el delme, els regals i les ofrenes. A Tobies se li va 

atorgar residència permanent en el Temple, una forma d'establir-se com un dels líders de la nació. 

Els enemics de Nehemies finalment van aconseguir el que sempre van voler: desplaçar a 

Nehemies i assumir el lideratge ells mateixos. Afortunadament, Nehemies no anava a quedar-se 

assegut sense fer res.

El poble de Déu al llarg de la història sagrada (els jueus de l'antic Israel o els cristians que els van 

seguir durant i després de l'època neotestamentària) es deixava enganyar molt fàcilment? Com 

podem evitar els seus errors?

ELS DIRIGENTS DEL TEMPLE ES CORROMPEN
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| lliçó 11Dilluns 9 de desembre

Llegeix Nehemies 13:10 al 14. Què intenta solucionar Nehemies aquí?

Els cantants, els guardians i altres servidors del Temple van haver de tornar a treballar al 

camp per alimentar les seves famílies, perquè el poble no estava sostenint l'obra de Déu. Tot el 

sistema de delmes i ofrenes que va ser establert amb tanta cura ara estava en ruïnes. Nehemies 

va haver de començar de nou. L'acte de llançar tot fora de l'habitació mostra desesperació.

"No només s'havia profanat el Temple, sinó també s'havia donat una aplicació incorrecta a les 

ofrenes. Això propendió a descoratjar la liberalitat del poble. Havent aquest perdut el seu zel i el 

seu fervor, li costava molt pagar els seus delmes. La tresoreria de la casa del Senyor estava mal 

proveïda, i molts dels cantaires i altres empleats al servei del Temple, al no rebre suficient suport, 

havien deixat l'obra de Déu per a treballar en una altra part "( PR 491).havien deixat l'obra de Déu per a treballar en una altra part "( PR 491).havien deixat l'obra de Déu per a treballar en una altra part "( PR 491).

És fascinant veure que tot Judà es va tornar a reunir i va reconstruir el que s'havia destruït. El 

poble estava de part de Nehemies contra Tobies i Eliaixib, perquè van haver d'haver notat que 

Nehemies feia tot el possible en benefici del poble. A més, Nehemies els va confiar els càrrecs de 

supervisors dels terrenys del Temple a homes a qui considerava fidels i dignes de confiança. A 

ells se'ls va encomanar la tasca de recol·lectar els delmes i les ofrenes, assegurar-se que les 

mercaderies s'emmagatzemessin correctament i distribuir els recursos a les parts corresponents. 

En altres paraules, Nehemies va entrar i va arrencar d'arrel el sistema corrupte de lideratge, 

aparentment d'un cop de ploma.

Encara Nehemies va designar a homes fidels en l'organització del Temple, el corrupte gran 

sacerdot, Eliaixib, no va perdre el seu lloc, ja que es transmetia a través dels descendents 

d'Aaron. El seu treball en el Temple és possible que hagi quedat paralitzat per les mesures de 

Nehemies d'assignar a altres per algunes de les responsabilitats del gran sacerdot, però ell 

encara seguia sent el gran sacerdot.

Nehemies havia pregat: "Recorda això, Déu meu, i favoréceme; no oblidar donis tot el bé que 

vaig fer pel Temple del meu Déu i del seu culte! "(Neh. 13:14, NVI). Per què era tan humana 

aquesta oració?

ELS LEVITES ALS CAMPS
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Lliçó 11 | Dimarts 10 d'desembre

Les reformes dels serveis del Temple per part de Nehemies incloïen la implementació de 

delmes i ofrenes.

Llegeix Números 18:21 a 24; Malaquías 3:10; Mateu 23:23; 1 Corintis 9: 7 al 14; 2 Corintis 

9: 6 al 8; i Hebreus 7: 1 i 2. Què ens ensenyen aquests passatges sobre la importància dels 

delmes i les ofrenes, no només en el servei del Temple, sinó també en l'actualitat?

Si no es recol·lectaven els delmes i les ofrenes, el Temple no podia funcionar. Quan va 

cessar el delme, els serveis del Temple es van enfonsar i tot el sistema d'adoració corria perill. 

Com el personal del Temple va haver de sortir a buscar altres treballs per alimentar les seves 

famílies, no podien concentrar-se en atendre el Temple. En conseqüència, l'adoració a Déu va 

disminuir.

"El sistema del delme és bonic per la seva senzillesa. La seva equitat es revela en l'obligació 

proporcional que col·loca sobre rics i pobres. En proporció a la manera en què Déu ens ha donat 

l'ús de la seva propietat, així també hem de tornar-li el delme.

"Quan Déu demana nostres delmes (Mal. 03:10), no apel·la a la nostra gratitud ni a la nostra 

generositat. Si bé és cert que la gratitud hauria de tenir una part en totes les nostres expressions 

a Déu, diezmamos perquè Déu ho ha ordenat. El delme pertany al Senyor, i ell requereix que l'hi 

tornem "( Creences dels adventistes del setè dia, pàg. 375). Tal com va passar amb el Temple tornem "( Creences dels adventistes del setè dia, pàg. 375). Tal com va passar amb el Temple tornem "( Creences dels adventistes del setè dia, pàg. 375). Tal com va passar amb el Temple 

israelita, la nostra església es vindria a baix sense el suport dels delmes i les ofrenes dels 

membres. Els nostres serveis religiosos no funcionarien sense gent a la qual se li paga per 

dedicar temps de qualitat a un ministeri, a una planificació ia una gestió eclesiàstica per a Déu. 

L'adoració a Déu també disminuiria en qualitat. Però, el més important és que sense delmes i 

ofrenes no hi hauria evangelització.

A més, diezmamos perquè Déu va establir el sistema en la seva Paraula. Hi ha vegades en 

què Déu no ha d'explicar per què estableix alguna cosa. Ell espera que confiem en que ell 

exerceix el control. Nosaltres hem d'esbrinar i estar informats de com funciona el sistema, però 

després confiar tot a les mans.

Per què el delme és tan important per a la nostra espiritualitat, i com a mesura de la nostra confiança 

en Déu?

DELMES I OFRENES
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| lliçó 11Dimecres 11 de desembre

Llegeix Nehemies 13:15 i 16. Quin és el problema que Nehemies tracta aquí?

No és fàcil alçar-se a favor de Déu quan ets minoria. Com Déu va dir que dissabte era un dia 

sant en el que ningú havia de treballar, Nehemies tenia l'objectiu d'assegurar-se que aquest 

mandat es complís a Jerusalem. Sens dubte, va sentir l'obligació moral d'assumir aquesta postura 

i després actuar en conseqüència.

Dissabte es va crear com la corona de la setmana de la Creació perquè és un dia especial en 

què les persones han de renovar-se i recrear-se al dedicar-li temps a Déu d'una manera que no 

poden fer-ho mentre es dediquen a les seves ocupacions o altres activitats seculars.

Un famós escriptor jueu ha dit que "més que guardar Israel el sàbat,Un famós escriptor jueu ha dit que "més que guardar Israel el sàbat,

el sàbat ha guardat a Israel ". El fet és que el dia de repòs sabàtic va ser, i segueix sent, un mitjà el sàbat ha guardat a Israel ". El fet és que el dia de repòs sabàtic va ser, i segueix sent, un mitjà el sàbat ha guardat a Israel ". El fet és que el dia de repòs sabàtic va ser, i segueix sent, un mitjà 

poderós per ajudar a mantenir viva la fe en els que, per la gràcia de Déu, busquen guardar-lo i 

gaudir dels beneficis físics i espirituals que els ofereix.

Llegeix Nehemies 13:17 al 22. Què fa Nehemies per aturar la "compra-venda" en el dia 

de repòs?

Com Nehemies és el governador de Judà, considera que el seu paper és fer complir les 

regles. A causa de que les regles de Judà es basaven en la Llei de Déu, ell es converteix en 

guardià d'aquesta Llei, incloent el dissabte. Potser si els nobles de Judà haguessin resistit la 

corrupció provocada pel gran sacerdot, Nehemies no s'hauria trobat en aquesta situació. No 

obstant això, els governants i els nobles potser ja estaven molestos amb Nehemies perquè 

anteriorment els havia fet tornar als pobres; per tant, sembla que tampoc es van oposar als canvis 

que van introduir Eliaixib i Tobies.

Nehemies reprèn primer als nobles, i després ordena que es tanquin les portes i col·loca els 

criats en les portes per protegir-les. Quan el mercat simplement es muda de l'interior de la ciutat 

cap a l'exterior, pren mesures encara més dràstiques i amenaça de tirar mà sobre els negociants 

al següent dissabte. Nehemies va haver d'haver estat un home de paraula, perquè els negociants 

van entendre i no van aparèixer d'allí en més.

TREPITJANT RAÏM EN DISSABTE
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Lliçó 11 | Dijous, 12 de desembre

NO VAN FER AIXÍ ELS VOSTRES PARES?

El zel de Nehemies pel dissabte és admirable. Nehemies era tan fervent a observar el 

dissabte correctament que fins i tot va prometre "tirar mà" dels negociants d'altres nacions. En 

altres paraules, ell hauria intervingut personalment si els hagués tornat a atrapar a dissabte a la 

ciutat o al costat de les portes. Com a governador, sentia la responsabilitat oficial de garantir que 

aquest manament es complís correctament.

"Nehemies els va reprendre intrèpidament per haver descuidat el seu deure. Els va preguntar 

severament: 'Vostès estan pecant al profanar el dia dissabte! El mateix van fer els seus 

avantpassats, i per això el nostre Déu va enviar tota aquesta desgràcia sobre nosaltres i sobre 

aquesta ciutat. És que volen que augmenti la ira de Déu sobre Israel per profanar el dissabte? ' 

Després va ordenar que 'es tanquessin les portes [...] en caure la tarda [...] abans que comencés el 

dissabte', i que no es tornessin a obrir 'fins després d'aquest dia' (Miq. 4: 8 ).

I, tenint més confiança en els seus propis criats que en aquells a qui poguessin designar els 

magistrats de Jerusalem, els va posar al costat de les portes perquè fessin complir les seves 

ordres "( PR 496).ordres "( PR 496).ordres "( PR 496).

L'advertència de Nehemies sobre la profanació de dissabte, juntament amb altres advertències 

relacionades amb la seva violació, aparentment va trobar ressò a través dels segles fins a l'època de 

Jesús, només que ell va lluitar no contra la profanació de dissabte, sinó contra la seva observança 

legalista.

Llegeix Mateu 12: 1 al 8; Marc 3: 1 al 6; Lluc 6: 6 a l'11; i Joan 5: 5 al 16. Quin era el 

problema aquí? Entendre la història de l'antic Israel, com ens ajuda a explicar per què va 

sorgir el conflicte?

En el seu zel (encara que equivocat) per garantir que dissabte no fos profanat, aquests líders 

religiosos eren tan fanàtics que van acusar Jesús, el "Senyor del dia de repòs" (Lc. 6: 5), de 

violar-lo. La ironia és que, si bé molts d'aquests homes expressaven gran preocupació per la Llei, 

oblidaven "el més important" d'aquesta llei: "la justícia, la misericòrdia i la fe" (Mat. 23:23).

Com podem nosaltres, individualment i com a església, cuidar-nos de no cometre el mateix error que 

aquests homes, ja sigui amb dissabte o amb una altra cosa que creiem que és important per a la fe?
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| lliçó 11Divendres 13 de desembre

Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "La font de joia i felicitat", pp. 115-126.Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "La font de joia i felicitat", pp. 115-126.Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "La font de joia i felicitat", pp. 115-126.

"Quan els va haver presentat els mandats i les amenaces de Déu, així com els terribles càstigs 

que en el passat havien caigut sobre Israel per aquest precís pecat, se'ls va despertar la 

consciència, i es va iniciar una obra de reforma que va desviar d'ells la ira de Déu, i els va atraure la 

seva aprovació i benedicció.

"Alguns que exercien càrrecs sagrats van pregar per les seves esposes paganes, declarant 

que no podien separar-se'n. Però, no es va fer cap distinció; no es van respectar la jerarquia ni els 

llocs. Qualsevol dels sacerdots o dels governants que va refusar tallar els seus vincles amb els 

idòlatres va quedar immediatament separat del servei del Senyor. Un nét del gran sacerdot, casat 

amb una filla del notori Sanbal·lat, no solament va ser destituït del seu càrrec sinó també 

prestament desterrat d'Israel. Nehemies pregar així: 'Acuérdate d'ells, Déu meu, contra els que 

contaminen el sacerdoci, i el pacte del sacerdoci i dels levites' "( PR 497).contaminen el sacerdoci, i el pacte del sacerdoci i dels levites' "( PR 497).contaminen el sacerdoci, i el pacte del sacerdoci i dels levites' "( PR 497).

2. Tot i que sabem que no té res de legalista guardar el dia de 

repòs sabàtic, igual que no és legalista no cobejar, no robar ni mentir, com podem assegurar-nos 

que l'observança del dissabte (o l'obediència de qualsevol manament) no es converteixi en alguna 

cosa legalista? Tenir sempre present la Creu i el que Crist ha fet per nosaltres en ella, per què és 

la protecció més poderosa contra el parany del legalisme?

3. D'altra banda, com podem protegir-nos contra els perills que 

sorgeixen d'una transigència lenta però constant, com la que va enfrontar Nehemies?

PER A ESTUDIAR I MEDITAR:

PREGUNTES PER A DIALOGAR:

 1. Llegeix la cita anterior d'Elena de White. A classe, compartir el que penses
sobre el que va fer Nehemies, que no va donar lloc a cap excepció, fins i tot amb els que 
semblaven estimar veritablement a les seves esposes i no volien separar-se'n. Creus que 
Nehemies era massa enèrgic, massa inflexible, i que podria haver fet algunes excepcions? Per 
què? En aquest mateix context, ¿de quina manera l'església exerceix la disciplina amb amor i 
comprensió, i al mateix temps és coherent i no atenua els paràmetres divins de la veritat?


