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COM AFRONTAR LES 

MALES DECISIONS

Dissabte 14 de desembre

LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Nehemies 13: 23-25; Deuteronomi 7: 3, 4; 2 LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Nehemies 13: 23-25; Deuteronomi 7: 3, 4; 2 

Corintis 06:14; Esdres 9, 10; 1 Corintis 7: 10-17.

PER MEMORITZAR:

"I vaig dir: Déu meu, confús i avergonyit estic per aixecar, oh Déu meu, el meu rostre a tu, perquè 

les nostres iniquitats s'han multiplicat sobre el nostre cap, i els nostres delictes han crescut fins al 

cel" (Esd. 9: 6).

Què faran Esdres i Nehemies amb aquesta situació?

Lliçó 12: Pel 21 de desembre de 2019

                
                

                 
               

                
                    

             
              

              
             

Esdres i Nehemies van arribar a ser líders en comunitats on el matrimoni mixt amb 
no israelites va passar a ser la norma. Els dos dirigents estaven molt preocupats per 
això, ja que volien conduir a la nació a una estreta relació amb Déu. Eren conscients de la 
influència negativa que els no creients o els adoradors d'ídols podien tenir sobre el 
poble d'Israel; havien vist els terribles efectes al llarg de la història. Les religions cananees 
es van estendre per tot Israel, fins que Baal i Asera eren adorats en cada lloc alt. A més, la 
influència que els cònjuges pagans tenien sobre les famílies israelites era perjudicial. 
Balaam va aconsellar als moabites que enviessin les seves dones als israelites, segur que 
els israelites es apartarien de Déu en caure per causa d'aquestes dones. 
Lamentablement, tenia raó. Els cònjuges no només s'influeixen entre si, sinó també la fe 
dels seus fills es veu afectada.
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| lliçó 12Diumenge 15 de desembre

Llegeix Nehemies 13:23 al 25. Què va succeir aquí i com expliquem la reacció de Nehemies 

davant aquesta situació?

Com els fills no parlaven arameu (la llengua utilitzat durant l'exili) ni hebreu, no podien 

entendre els ensenyaments de les Escriptures. Aquest era un veritable problema, perquè el 

coneixement de la revelació de Déu podia distorsionar o fins i tot desaparèixer. Els escribes i els 

sacerdots exposaven la Torà principalment en arameu per aclarir-la predicació al poble. No 

obstant això, atès que les mares eren oriündes d'Amon, Asdod i Moab, i generalment eren les que 

majorment tenien cura dels nens, no és estrany que els nens tampoc parlessin l'idioma dels pares. 

L'idioma que parlem revela la forma en què pensem sobre els conceptes, perquè fem servir el 

vocabulari d'aquesta cultura. La pèrdua del llenguatge bíblic hagués significat perdre la seva 

identitat especial. Per tant, per Nehemies,

Els erudits bíblics assenyalen que les mesures de Nehemies probablement eren una 

vergonya pública per al poble com a part dels càstigs prescrits en aquest llavors. Quan es diu que 

Nehemies els va reprendre i els va maleir, no hauríem de pensar que Nehemies va utilitzar 

llenguatge groller ni improperis, sinó que va pronunciar sobre ells les malediccions del Pacte. 

Deuteronomi 28 descriu les malediccions que els succeirien als que transgredieran el Pacte. És 

molt probable que Nehemies hagi triat les paraules de la Bíblia per dur-los a comprendre el seu 

mal procedir i les conseqüències de les seves males decisions.

A més, quan Nehemies diu: "vaig ferir a alguns d'ells, i els vaig arrencar els cabells" (Neh. 

13:25), en lloc d'imaginar-nos a Nehemies enutjat i reaccionant amb fúria, hem de notar que una 

pallissa era una forma prescrita de càstig públic. Aquest tipus de comportament es va aplicar 

només a "alguns" d'ells; és a dir, als líders que van causar o van promoure aquesta conducta 

errada. Aquests actes havien servir com a mètodes d'humiliació pública. Nehemies volia 

assegurar-se que el poble entengués la gravetat de les seves decisions i els resultats que 

generarien.

Com hem de reaccionar quan veiem alguna cosa en l'església que considerem un mal procedir?

  LA REACCIÓ NEHEMIES
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Lliçó 12 | Dilluns, 16 de desembre

Llegeix Nehemies 13:26 i 27. Què mostra això sobre la importància de la història bíblica 

per informar-nos sobre els perills de desviar-nos del camí correcte?

Les decisions que va prendre Salomó el van portar a pecar més profundament. Seria correcte 

dir que Salomó va causar la seva pròpia ruïna a desobeir el mandat de Déu per als reis d'Israel: 

"Ni prendrà [el rei] per a si moltes dones, perquè el seu cor no es desviï" (Deut. 17:17). La vida de 

Salomó s'usa com a exemple negatiu: no només es va casar amb més d'una esposa; 

evidentment, com assenyala Nehemies, va triar a més a dones que no adoraven a Déu.

Per què Nehemies va tenir raó al reprendre la nació pels matrimonis amb pagans? 

Gènesi 6: 1-4; 24: 3, 4; 28: 1, 2; Deuteronomi 7: 3, 4; 2 Corintis 06:14.

El mandat de no contreure matrimonis mixtos no es referia al nacionalisme sinó a la idolatria. 

En el relat bíblic, trobem gent que es va casar amb no israelites. Moisès es va casar amb Séfora, 

un madianita; Booz es va casar amb Ruth, un moabita. El problema amb el matrimoni mixt en 

aquests mandats es refereix a casar-se amb algú que tingui una fe diferent o que no tingui cap fe. 

El problema era que el poble de l'època d'Esdres i Nehemies va decidir casar-se amb persones 

que no creien en Déu. Richard

M. Davidson, en Flame of Yahweh [ La flama de Yahvéh], afirma: "El pla edènic per al matrimoni M. Davidson, en Flame of Yahweh [ La flama de Yahvéh], afirma: "El pla edènic per al matrimoni M. Davidson, en Flame of Yahweh [ La flama de Yahvéh], afirma: "El pla edènic per al matrimoni 

[...] requeria una totalitat complementària de dos companys en la fe espiritual, així com altres 

valors essencials" (pàg. 316). Les esposes paganes, en aquesta història, no van decidir renunciar 

a l'adoració idòlatra. Per tant, Nehemies potser estava més trist que indignat per les decisions del 

poble, ja que per a ell això demostrava una manca de veritable compromís amb Déu.

La Bíblia ens dóna fórmules per a pràctiques que ens mantindran fonamentats en Déu i van 

ser projectades per maximitzar la nostra felicitat. Així mateix, el mandat d'unir-nos en jou igual 

havia de ajudar-nos a portar una vida millor i fomentar la devoció mútua per Déu.

Quins principis podem extreure d'aquests relats que puguin ajudar-nos avui a protegir la nostra fe i 

la de la nostra família?

LA REPRENSIÓ DE NEHEMIES
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| lliçó 12Dimarts, 17 de desembre

Llegeix Esdres 9. Com respon Esdres en assabentar-se dels matrimonis mixtos dels 

israelites? Esdras 9: 1 i 2 expressa que les persones "no s'han separat". La paraula 

"separat" també s'usa en els següents versícu- els: Levític 10:10; 11:47; Èxode 26:33; 

Gènesi 1: 4, 6, 7, 14, 18. Què implica l'ús d'aquesta paraula en relació amb el tema d'un 

creient que es casa amb un incrèdul?

El poble es va acostar a Esdres amb la qüestió del matrimoni mixt. La terminologia que van 

usar per enumerar a les nacions incloses en abominacions demostrava que coneixien la Torà, ja 

que la llista es pren directament dels relats bíblics. Curiosament, els dirigents civils van portar les 

notícies a Esdres, ja que fins als líders espirituals de la nació, els sacerdots i els levites, eren 

culpables d'aquesta transgressió.

"En el seu estudi de les causes que van conduir a la captivitat babilònic, Esdres havia après 

que l'apostasia d'Israel es devia en gran part al fet que s'havia enredat amb les nacions paganes. 

Ell havia vist que, si haguessin obeït l'ordre que Déu els donés, de mantenir-se separats de les 

nacions circumdants, s'haurien estalviat moltes experiències tristes i humiliants. De manera que, 

quan va saber que tot i les lliçons del passat homes eminents s'havien atrevit a transgredir les 

lleis donades per salvaguardar de l'apostasia, el seu cor es va commoure. Va pensar en la bondat 

manifestada per Déu en donar al seu poble una altra oportunitat d'establir-se en la seva terra 

natal, i va quedar aclaparat de justa indignació i de pesar per la ingratitud que revelaven "( PR 456, natal, i va quedar aclaparat de justa indignació i de pesar per la ingratitud que revelaven "( PR 456, natal, i va quedar aclaparat de justa indignació i de pesar per la ingratitud que revelaven "( PR 456, 

457). La paraula "separats" s'usa per a entitats contrastants; de fet, denota oposats totals. Amb 

aquesta declaració, el poble va reconèixer que tenia coneixement previ i que entenia el mandat 

de Déu de mantenir-se allunyats de les religions falses. Entenien que ningú podia dir que es 

casaria amb algú les creences contrastants no tindrien cap impacte en la relació matrimonial o en 

la criança dels fills. Comprenien com de greu s'havia tornat la situació.

Què podem fer per intentar mantenir viva la fe en les nostres llars i famílies, encara que en el 

passat hàgim pres decisions errades?

ESDRES REACCIONA
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Lliçó 12 | Dimecres, 18 de desembre

Llegiu Esdres 10. Com van abordar Esdras i els líders el tema del matrimoni mixt?

Junta, tota l'assemblea va decidir acomiadar a les esposes estrangeres. Curiosament, fins i 

tot els que estaven casats amb elles van estar d'acord amb el pla, a excepció dels quatre homes 

esmentats per nom en Esdras 10:15. Els jueus van prometre acomiadar a les seves esposes, i 

van demorar tres mesos per dur a terme el pla. Finalment, 113 homes jueus van acomiadar les 

seves dones (Esd. 10: 18-43). Curiosament, l'últim versicle (Esd. 10:44) expressa que alguns 

d'aquests matrimonis mixtos ja tenien fills. Despatxar a les mares de família amb fills no ens 

sembla racional ni correcte. No obstant això, hem de recordar que aquest era un moment únic en 

què Déu estava començant de nou amb la nació jueva i, en cert sentit, ells amb ell. Seguir 

plenament a Déu requeria mesures radicals.

Les paraules específiques utilitzades en Esdres 10:11 i 19 per a "aparteu" ( badal) i Les paraules específiques utilitzades en Esdres 10:11 i 19 per a "aparteu" ( badal) i Les paraules específiques utilitzades en Esdres 10:11 i 19 per a "aparteu" ( badal) i 

"acomiadarien" ( yatza ') no s'utilitzen en cap altre lloc de les Escriptures per al divorci. Segurament "acomiadarien" ( yatza ') no s'utilitzen en cap altre lloc de les Escriptures per al divorci. Segurament "acomiadarien" ( yatza ') no s'utilitzen en cap altre lloc de les Escriptures per al divorci. Segurament 

Esdres coneixia la terminologia que s'usava generalment per al divorci, però va optar per no 

utilitzar-la. Per tant, és evident que Esdres no va considerar vàlids els matrimonis després que es 

va descobrir que violaven el mandat de la Torà. En altres paraules, els matrimonis van quedar 

anul·lats perquè eren contraris a la llei. El procés va ser la dissolució dels matrimonis no vàlids. No 

obstant això, no tenim informació sobre què va passar amb aquestes dones i fills i quin impacte va 

tenir aquest fet en la comunitat. Segons el costum d'aquesta època, els exmarits s'haurien ocupat 

del trasllat de les seves exdones i els seus fills. Les esposes normalment tornaven a la casa dels 

seus pares.

No obstant això, amb el temps, alguns jueus van començar a casar-se amb els incrèduls un 

cop més, i potser alguns fins i tot van tornar amb les esposes que havien despatxat. La naturalesa 

efímera de la solució es pot atribuir a la naturalesa humana i al nostre cicle de compromís amb 

Déu ple d'alts i baixos. Fins i tot els que ens considerem creients ferms hem d'admetre que hem 

passat per períodes de menor dedicació a Déu quan la nostra experiència amb ell bé podria 

descriure com insuficient. Malauradament, la humanitat ha d'esforçar per posar a Déu en primer 

lloc.

Quina ha estat la teva experiència en els períodes de "menor dedicació a Déu"? Què has après 

d'aquestes experiències?

ESDRES ACTUA
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| lliçó 12Dijous 19 de desembre

EL MATRIMONI ACTUAL

Pel que hem vist en Esdres i Nehemies sobre aquest tema dels matrimonis mixtos, és evident 

que per a Déu el matrimoni és una cosa seriosa, i que nosaltres també hauríem de prendre-ho 

així. Hem d'avaluar amb pregària a un possible company matrimonial i incloure a Déu en les 

decisions. I hem de decidir ser fidels als principis de Déu, que poden estalviar-molta tristesa i 

misèria.

Com en la Bíblia no tenim un manament minuciós pel que fa a què fer amb els matrimonis 

interreligiosos, seria molt imprudent i contrari a la intenció del text i els seus principis insistir que 

separar-se del cònjuge no creient és l'actitud correcta i recomanada, sobre la base d'aquest relat 

d'Esdras. La situació d'Esdres i Nehemies va ser un esdeveniment únic i segons la voluntat de 

Déu (Esd. 10:11), perquè el futur i l'adoració de tota la comunitat d'Israel estaven en joc. Estaven 

perdent la seva identitat com adoradors del Déu vivent.

Sabem que en la colònia jueva d'Elefantina, a Egipte (contemporània d'Esdres i Nehemies), 

els líders van permetre els matrimonis mixtos i poc després va sorgir una religió mixta, amb 

Yahvéh i el seu consort pagana, la deessa Anat. A més, la línia messiànica estava en perill. Per 

tant, aquest esdeveniment únic no s'ha de prendre com una prescripció per dissoldre matrimonis i 

famílies cada vegada que un creient estigui casat amb un incrèdul. Al contrari, el relat demostra 

l'elevat valor que Déu li assigna a la parella matrimonial unida a jou igual, o semblant. Satanàs 

s'alegra quan vam acabar casant amb una persona que no afavoreix la devoció a Déu, perquè 

sap que si tots dos cònjuges tenen la mateixa convicció seran més forts en el seu treball missioner 

per Déu que si només un és fidel.

Si bé la Bíblia clarament aconsella en contra dels matrimonis amb jou desigual (2 Cor. 6:14), 

també trobem passatges on se'ls estén la gràcia als qui van prendre una decisió diferent. Déu 

capacita els que s'han casat amb incrèduls per ser fidels a Déu i als seus cònjuges. Déu no ens 

abandona fins i tot quan prenem decisions contràries a la seva voluntat, i si li demanem ajuda, ell 

ens la donarà. Això no vol dir que podem fer el que vulguem i després esperar que Déu ens 

beneeixi, sinó que quan venim a ell amb una necessitat i un cor humil, ell sempre escolta. Sense 

la gràcia de Déu, no hauria esperança per a cap de nosaltres, perquè tots som pecadors.

 Observa com Pablo va abordar aquest problema quan un cristià tenia un cònjuge 
incrèdul. Estudia 1 Corintis 7:10 a 17 amb atenció. Com hauríem abordar el tema dels 
matrimonis desiguals en l'actualitat?
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Lliçó 12 | Divendres 20 de desembre

Llegeix Elena de White, Profetes i reis, "Una reforma", pp. 494-501.Llegeix Elena de White, Profetes i reis, "Una reforma", pp. 494-501.Llegeix Elena de White, Profetes i reis, "Una reforma", pp. 494-501.

"La diligència en complir el deure assenyalat per Déu és una part important de la religió 

veritable. Els homes han de valer-se de les circumstàncies com dels instruments de Déu amb què 

es complirà la seva voluntat. Una acció ràpida i decisiva en el moment apropiat obtindrà gloriosos 

triomfs, mentre que la dilació i la negligència resultaran en fracàs i deshonrarán a Déu. Si els 

líders en la causa de la veritat no manifesten zel, si són indiferents i irresolts, l'església serà 

negligent, indolent i Amadora dels plaers; però si els domina el sant propòsit de servir Déu a ell tot 

sol, el seu poble es mantindrà unit, ple d'esperança i alerta.

"La Paraula de Déu abunda en contrastos notables i aguts. Es veu banda a banda el pecat i 

la santedat, perquè en considerar a tots dos puguem defugir el primer i acceptar l'última. Les 

pàgines que descriuen l'odi, la falsedat i la traïció de Sanbal·lat i Tobies també descriuen la 

noblesa, la devoció i l'abnegació d'Esdres i Nehemies. Se'ns deixa lliures per copiar a qualsevol 

d'ells, segons la nostra preferència. Els terribles resultats que té la transgressió dels manaments 

de Déu es posen en contrast amb les benediccions resultants de l'obediència. Nosaltres mateixos 

hem de decidir si patirem els primers o si gaudirem les últimes "( PR 499).hem de decidir si patirem els primers o si gaudirem les últimes "( PR 499).hem de decidir si patirem els primers o si gaudirem les últimes "( PR 499).

1. En llegir aquestes històries, sembla evident que molts del poble no es-

ven consagrats a Déu primerament, perquè van triar esposes paganes. Per tant, Esdres no els 

abandona a la seva sort; és més, intenta reprenderlos i corregir-los amb l'esperança d'aconseguir 

un canvi. No obstant això, realment hi va haver un canvi? En canviar el seu comportament, ¿van 

canviar interiorment? ¿Va augmentar realment la seva devoció per Déu? Quines proves tenim que 

molts d'ells en realitat no van canviar? Què podem aprendre dels seus errors sobre l'important que 

és un canvi de cor autèntic?

2. De quina manera podem ajudar a persones de la nostra església que 

podrien estar lluitant amb els problemes que sorgeixen de matrimonis desencertats?

3. Tot i que els principis de Déu són eterns i absoluts, les cultures 

varien molt. Per què hem de tenir en compte aquestes diferències en tractar d'aplicar els principis 

de Déu a la nostra vida i situació?

PER A ESTUDIAR I MEDITAR:

PREGUNTES PER A DIALOGAR:


