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ELS DIRIGENTS 

D'ISRAEL

Dissabte 21 de desembre

LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: 1 Reis 12: 1-16; Fets 15: 7-11; Joan 11: 46-53; LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: 1 Reis 12: 1-16; Fets 15: 7-11; Joan 11: 46-53; 

Nehemies 4: 7-23; Esdres 8: 21-23, 31, 32.

PER MEMORITZAR:

"I tot el poble es va anar a menjar i beure, ja obsequiar porcions, ia gaudir de gran alegria, perquè 

havien entès les paraules que els havien ensenyat" (Neh. 08:12).

Aquesta setmana veurem exemples de lideratge que es troben a la Bíblia, inclosos els 

exemples d'Esdres i Nehemies. Aquestes no són lliçons exhaustives, per descomptat, ja que hi ha 

moltes més que podríem analitzar. No obstant això, les lliçons escollides són essencials per a tot 

líder. Potser no et consideres un líder en aquest moment específic de la teva vida, però tots tenim 

influència sobre algunes persones; per tant, les lliçons són aplicables a tots.

La Paraula de Déu és fonamental per a la història d'aquests líders. La Paraula va transformar 

el seu pensament i la seva vida, i va donar com a resultat tot un programa d'revifada i reforma.

Lliçó 13: Pel 28 de desembre de 2019

                   
                    
               Esdres i Nehemies són exemples de grans líders que es van dedicar a Déu i van complir les 

tasques que el Senyor li va encomanar. El seu amor per Déu va inspirar en ells el desig de ser 
servents fidels. De fet, la seva fidelitat ha estat un element central del nostre estudi.
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Lliçó 13 | Diumenge 22 d'desembre

LA INFLUÈNCIA DELS LÍDERS

Al llarg de tota la Bíblia, podem trobar exemples de lideratge, bons i dolents, i algunes 

vegades fins i tot una barreja de tots dos. Els mals líders, de vegades, han fet algunes coses 

bones, mentre que els bons líders, de vegades, han fet algunes coses dolentes. Al cap ia la fi, tots 

els líders són éssers humans i, com a tals, són capaços tant de fer el bé com el mal. Qui no ha 

viscut aquesta realitat personalment?

No obstant això, el problema és que, quan ets líder, exerceixes una gran influència, ja sigui 

per bé o per mal. De per si, ja és dolent ser una influència negativa a casa teva, al teu lloc de 

treball, o en qualsevol lloc on es senti la teva presència. Però, quan ocupes un lloc de lideratge, ja 

sigui espiritual, polític o tots dos, la influència es multiplica enormement. Què important és llavors 

que, qualsevol que sigui la teva funció, però especialment com a líder, reflecteixis els principis i els 

ensenyaments de les Escriptures.

Busca els següents passatges. Quin tipus d'exemples de lideratge trobem allà? Si és bo, 

explica per què va ser bo. Si és dolent, explica per què va ser dolent.

Roboam (1 Rei. 12: 1-16) .................................................. .................................................. ...................Roboam (1 Rei. 12: 1-16) .................................................. .................................................. ...................

Pere (Ac. 15: 7-11) .................................................. .................................................. .........................Pere (Ac. 15: 7-11) .................................................. .................................................. .........................

Josies (2 Rei. 23: 1-10) .................................................. .................................................. .......................Josies (2 Rei. 23: 1-10) .................................................. .................................................. .......................

Débora (Juec. 4: 1-16) ........................................ .................................................. ...................................

Acab (1 Rei. 21: 1-16) .................................................. .................................................. ...........................Acab (1 Rei. 21: 1-16) .................................................. .................................................. ...........................

Si bé només vam obtenir una noció elemental, quines lliçons podem extreure d'aquestes històries 

sobre què es requereix per ser un líder bo o dolent? I, com podem aplicar l'après a la nostra 

experiència, segons la funció que compleixin PAMS?
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| lliçó 13Dilluns, 23 de desembre

EL MAL A LA VISTA DEL SENYOR

Considera els següents passatges. Què ens diuen sobre aquests líders i la seva influència 

sobre el poble que governaven?

1 Reis 15:26, 34 .................................................. .................................................. ...................................1 Reis 15:26, 34 .................................................. .................................................. ...................................

2 Reis 13: 1-3 .................................................. .................................................. .........................................2 Reis 13: 1-3 .................................................. .................................................. .........................................

Joan 11: 46-53 .................................................. .................................................. .........................................Joan 11: 46-53 .................................................. .................................................. .........................................

És bastant inquietant, per a molts dels que tenim llocs de lideratge en qualsevol instància, 

pensar que el nostre lideratge té el potencial de fer que la gent minvi o creixi espiritualment. I, en 

tots aquests casos que s'esmenten, l'efecte va ser devastadorament negatiu.

Més específicament, el nostre caràcter i la nostra dedicació a Crist marquen la diferència amb 

els que interactuem. Els líders espirituals influeixen sobre els altres, ja sigui a favor de Déu si ells 

mateixos cerquen Déu, oa favor del mal si no ho fan.

En contrast amb el que hem vist avui, és innegable el fet que Esdres i Nehemies tenien una 

ferma relació amb Déu. La quantitat de dejunis i oracions que es registren en aquests llibres sobre 

Esdres i Nehemies supera el que la Bíblia informa d'altres grans líders. La nació caminava amb 

Déu sota el seu lideratge, encara que no tot fos perfecte. La seva orientació a la vida era cap a 

Déu. D'altra banda, el fet que hi hagués qui no es van veure afectats o canviats per les influències 

d'Esdres i Nehemies demostra que, en última instància, la fe de cap altre més que la nostra marca 

la diferència en nosaltres. En definitiva, s'observa als que van tenir l'oportunitat de veure Jesús en 

persona, d'escoltar-predicar, i fins i tot de presenciar els seus miracles o escoltar parlar d'ells, i 

que finalment el van rebutjar. sí, tenim un paper de complir, al marge de la nostra posició en la 

vida, i podem ser una influència per a bé o per a mal. Però al final, cada un haurà de respondre 

per si mateix davant Déu.

Pensa en la gent de la teva esfera d'influència. Com podries millorar la teva influència?
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Lliçó 13 | Dimarts 24 de desembre

CORATGE I PODER

Llegeix Nehemies 4: 7 al 23. Com va demostrar coratge Nehemies? D'on va obtenir aquest 

coratge?

Nehemies va fer enfront dels seus enemics, que intentaven intimidar els jueus. Nehemies va 

respondre prenent la iniciativa de preparar el poble per lluitar. Nehemies no va dir: "D'acord, Déu, 

fes tot tu", sinó que va fer que el poble fes la seva part. Portaven espases i altres armes mentre 

treballaven per construir el mur. Els jueus, sota el lideratge de Nehemies, no es van acovardir, 

sinó que van prendre les armes amb audàcia per defensar-se. Nehemies va animar al poble, va 

creure en ells, va treballar amb ells i els va donar la responsabilitat d'actuar. Els va donar poder 

per fer la feina quan va delegar i assignar responsabilitats. No obstant això, Nehemies no li deia al 

poble el que havia de fer, només, i després anava a amagar-se en la seva habitació: es posava a 

l'una d'ell i feia l'àrdua tasca que calia fer.

Hi ha moments en la Bíblia en que Déu li diu al poble que estigui quiet i que ho observi 

barallar, i també hi ha molts altres casos en què Déu va dir: "Prepareu-vos per actuar que els 

donaré la victòria". Hem de fer la nostra part si volem veure l'alliberament i les benediccions de 

Déu.

"A la resolta devoció de Nehemies a l'obra de Déu, i si igualment ferma confiança en Déu, 

residia la raó del fracàs que van patir els seus enemics en tractar de atreure on el tinguessin en el 

seu poder. L'ànima indolent cau fàcilment presa de la temptació; però a la vida que tingui nobles 

fins i un propòsit absorbent, el mal troba poc lloc on assentar el peu. La fe del que progressa 

constantment no es debilita; perquè a sobre, a sota i més enllà del que es veu reconeix a l'amor 

infinit que es troba en totes les coses per complir el seu bon propòsit. Els veritables servents de 

Déu obren amb determinació inesgotable, perquè depenen constantment del Tron de la gràcia "( PRDéu obren amb determinació inesgotable, perquè depenen constantment del Tron de la gràcia "( PR

488).

En definitiva, Nehemies va obtenir coratge de la seva comprensió de la realitat i el poder de 

Déu. Amb tot, com hem vist, el seu coneixement de Déu el va fer actuar d'acord amb la seva fe.

Tot i que el context és diferent, com reflecteix el següent passatge el que hem vist en Nehemies: "Però algú 

dirà: Tu tens fe, i jo tinc obres. Mostreu-me la teva fe sense les teves obres, i jo et mostraré la meva fe per les 

meves obres "(Sant. 02:18)?
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| lliçó 13Dimecres, 25 de desembre

PROPÒSIT I PASSIÓ

Què ens ensenyen els següents textos sobre la força motriu en la vida d'Esdres i 

Nehemies? (Neh. 2: 1-10; Esd. 7: 8-10).

En tot el que feien, Esdres i Nehemies buscaven que la voluntat de Déu es complís en la vida 

del seu poble. Sí, el poble s'havia equivocat; sí, van ser castigats per això. Però Déu, fidel a les 

seves promeses de restauració, va obrir el camí perquè el seu poble tornés a la Terra Promesa i, 

si era fidel, complís els objectius que ell havia establert per a ell. I el Senyor, en la seva saviesa, 

va escollir a dos homes molt dedicats, homes en cert sentit semblants a Moisès, perquè exercissin 

un paper fonamental en aquesta restauració, així com havia utilitzat a Moisès generacions abans 

per a una tasca especial.

Els grans líders com aquests dos homes tenen un objectiu. Tenen una raó per viure que 

impulsa cadascuna de les seves accions. Es podria dir que tant Esdres com Nehemies tenien un 

propòsit a la vida. Tenien una visió d'on volien que estigués el poble de Déu, i llavors van posar tot 

de la seva part per aconseguir l'objectiu.

Esdres ho va aconseguir estudiant les Escriptures i ensenyant la Paraula al poble. Nehemies 

va encoratjar el poble a fer el correcte ja aixecar audaçment en favor de Déu. Els dos homes 

volien veure una Jerusalem restaurada; però no només una restauració material. També volien 

veure un revifada i una reforma en la vida espiritual dels seus habitants. Per això, van corregir, 

van reprendre i, de vegades, van exigir determinat curs d'acció. Els grans líders creuen en alguna 

cosa més gran que el comú i mediocre. Esdres i Nehemies creien en un Déu poderós i amant, un 

Déu que podia fer miracles, i volien que tots tinguessin una profunda relació amb ell.

Des del primer capítol de Nehemies, el lector queda impressionat per la dedicació de 

Nehemies a la causa de Déu i també per la seva angoixa per la difícil situació del seu poble. En el 

capítol 1, ell plora quan s'assabenta de les dificultats dels israelites de Judà. Es postra i promet fer 

el que Déu li demani que faci. Nehemies sembla estar motivat per la idea de voler marcar la 

diferència en el món. Era un home d'acció, d'acció per a Déu. Nehemies va decidir marcar la 

diferència no amb un salari més alt o tenint un càrrec preeminent (encara que ell tenia dues coses 

a Pèrsia), sinó anant a Judà, a una nació no tan pròspera, amb resistència a cada pas. Va 

avançar per fe, tot i els obstacles que se li presentaven.
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Lliçó 13 | Dijous 26 d'desembre

HUMILITAT I PERSEVERANÇA

Llegeix Esdres 08:21 a 23, 31 i 32. Com consideres la decisió d'Esdras de no parlar-li al 

rei: va ser ximple o valent? Esdras i el poble, com van demostrar humilitat?

Temps després, Nehemies va acceptar l'escorta del rei per a la seva protecció. Però, en el 

cas d'Esdras, ell va creure que Déu podia revelar-millor si no li demanaven res al rei. Per això, 

quan van arribar fora de perill a Judà, l'hi van atribuir al seu Déu. Potser en certes situacions 

confiem massa en els altres i no prou en permetre que Déu actuï. Esdras va optar per deixar que 

Déu fes l'obra en aquesta situació i li va demostrar al rei que en veritat Déu era un Déu poderós.

No obstant això, Esdres no va actuar amb presumpció. Va reunir al poble, dejunar i pregar 

per la situació. No van partir sinó després de passar temps amb Déu. Es van presentar humilment 

davant Déu, sol·licitant que la seva protecció es convertís en un senyal del seu poder, i Déu va 

respondre.

Llegeix Nehemies 05:14 al 19. Com va mostrar humilitat Nehemies?

Els veritables líders han d'estar disposats a humiliar-se i ser serfs. Els líders competents no 

requereixen ni necessiten un "títol" per obtenir honor. Nehemies va obrir les seves portes i es va 

brindar generosament al poble. Va demostrar la seva fe en Déu, i el seu increïble dedicació a Déu 

va ser un exemple per al poble. Tenia una personalitat forta i un temperament assenyat, però no 

es va posar per sobre de ningú com a superior. Tenia el lloc més elevat de la nació jueva en 

aquest moment, i no obstant això era desinteressat. D'aquesta manera, va reflectir la vida i els 

ensenyaments de Jesús, qui ens va ensenyar que la millor manera de liderar és servir els altres. 

Jesús va fer això. Així també nosaltres, sense importar la nostra posició, hem de tenir la mateixa 

actitud.

"Llavors ell es va asseure i va cridar els dotze, i els va dir: Si algú vol ser el primer, serà el darrer de 

tots, i el servidor de tots" (Mar. 09:35). Què ens ensenyen aquestes paraules de Jesús sobre el que 

significa ser un veritable líder a la vista de Déu?
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| lliçó 13Divendres 27 de desembre

Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "El privilegi de pregar", pp. 93-104.Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "El privilegi de pregar", pp. 93-104.Llegeix Elena de White, El camí a Crist, "El privilegi de pregar", pp. 93-104.

"L'obra de restauració i reforma que van fer els desterrats en tornar sota el lideratge de 

Zorobabel, Esdres i Nehemies ens presenta un quadre de la restauració espiritual que s'ha de fer 

en els dies finals de la història d'aquesta Terra. El romanent d'Israel era un poble feble, exposat 

als estralls dels seus enemics; però pel seu mitjà es proposava Déu conservar a la Terra un 

coneixement de si mateix i de la seva Llei. Aquest romanent havia de custodiar el culte veritable i 

els sants oracles. Va ser variat el que va experimentar mentre reedificaba el Temple i el mur de 

Jerusalem; i forta l'oposició que va haver de afrontar. Van ser pesades les càrregues que van 

haver de portar els líders d'aquesta obra; però aquests homes van avançar amb confiança 

indestructible i humilitat d'esperit, depenent fermament de Déu i creient que ell faria triomfar la 

seva veritat. Com el rei Ezequies, Nehemies 'va seguir al Senyor, i no es va apartar d'ell, sinó que 

va guardar els manaments que el Senyor va prescriure [...]. El Senyor era amb ell '(2 Rei. 18: 6, 7) 

"( PR 499, 500)."( PR 499, 500)."( PR 499, 500).

1. Per què hem de fer tot el que podem davant Déu per donar suport 

als nostres dirigents?

2. Per què l'estil de lideratge de servei és tan difícil, exigent i al 

mateix temps gratificant? Per què és tan important que un líder cristià sigui també un servent?

3. Al principi i al final del llibre, i també en el medi, Nehemies pregar. 

Tant Esdres com Nehemies eren homes d'oració. Compte amb cura quantes vegades s'esmenta 

la paraula "oració" o "pregar" en els llibres d'Esdres i Nehemies. Aquests líders estaven 

constantment pregant. Què hauria de dir-nos això sobre la nostra vida de pregària?

4. "Es va mantenir fidel al Senyor i no es va apartar d'ell, sinó que va complir els 

manaments que el Senyor li havia donat a Moisès "(2 Rei. 18: 6, NVI). Com fer per mantenir-se 

"fidel al Senyor"? Què significa això? Quina relació hi ha entre mantenir-se fidel al Senyor i 

guardar els seus manaments?

   PER A ESTUDIAR I MEDITAR:

PREGUNTES PER A DIALOGAR:


