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Dissabte 4 de gener

16: 24-26; 2 Corintis 04:17; Jaume 1: 5.

PER MEMORITZAR: 

"A aquests quatre nois Déu els va donar coneixement i intel·ligència en totes les lletres i ciències; i 

Daniel va tenir enteniment en tota visió i somnis "(Dan. 1:17).

No obstant això, mentre estudiem Daniel, tinguem en compte que el veritable heroi de el llibre 

és Déu. Estem tan acostumats a les històries que emfatitzen la fidelitat de Daniel i els seus amics 

que podem oblidar-nos d'exaltar la fidelitat d'aquell que va guiar i va sostenir a aquests quatre 

joves mentre confrontaven el poder i l'encant de l'Imperi Babilònic. Ser fidel ja és un desafiament a 

la pròpia terra i lloc, i ni parlar d'enfrontar pressions d'una terra, cultura i religió estrangeres. Però 

els protagonistes humans s'enfronten els desafiaments perquè, com l'apòstol Pau, ells saben "a 

qui h [an] cregut" (2 Tim. 1:12), i en ell confien.

DE JERUSALEM 
A BABILÒNIA

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: 2 Reis 21: 10-16; Daniel gener; Gàlates 2:19, 20; Mateu

                    
   

               
                

La Bíblia no tem mostrar les debilitats de la humanitat caiguda. Des Gènesi 3 en endavant, el pecat humà i les 
seves tristes resultats salten a la vista. A el mateix temps, també veiem casos de persones que mostren 

tren una gran fidelitat a Déu, fins i tot quan s'enfronten a incentius poderosos per ser qualsevol cosa, menys 
fidels. I alguns dels exemples més commovedors d'aquesta fidelitat els veiem en el llibre de Daniel.
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LA SOBIRANIA DE DÉU

A primera vista, el llibre de Daniel comença amb un ombrívol deixo de derrota. Judà ha 

capitulat davant Nabucodonosor i els gots de l'Temple han estat portats de Jerusalem a la terra de 

Xinar. la paraula Sinar apareix en la Bíblia en Gènesi 11: 2 com la ubicació de la torre de Babel. Xinar. la paraula Sinar apareix en la Bíblia en Gènesi 11: 2 com la ubicació de la torre de Babel. Xinar. la paraula Sinar apareix en la Bíblia en Gènesi 11: 2 com la ubicació de la torre de Babel. 

Sinar és un senyal sinistra, ja que al·ludeix a un projecte arrelat en un desafiament obert a Déu. 

Però, tot i que els constructors de Babel van fracassar en el seu intent d'arribar a el cel, les 

aparences externes suggerien que Nabucodonosor i els seus déus, ubicats a la terra de Xinar, 

havien subjugat el pacte de Déu amb Israel.

Així i tot, les primeres línies de Daniel deixen en clar que la derrota de Jerusalem no 

s'atribueix a el poder superior de rei babilònic; més aviat, ha passat perquè "el Senyor va posar a 

les seves mans [de Nabucodonosor] a Joiaquim, rei de Judà" (Dan. 1: 2). Molt abans, Déu 

anuncia que si el seu poble s'oblidava d'ell i transgredia el Pacte ho enviaria com captiu a una 

terra estrangera. Per tant, Daniel sap que darrere de el poder militar de Babilònia, i més enllà d'ell, 

el Déu de el cel està liderant la marxa de la història. És aquesta visió clara de la sobirania de Déu 

el que sosté a aquests joves i els dóna força i valor per enfrontar la temptació i la pressió de 

l'Imperi Babilònic.

A l'enfrontar els desafiaments de el segle XXI, necessitem recuperar la percepció de Déu que 

es reflecteix tan vívidament en el llibre de Daniel. Segons aquest llibre, el Déu a qui servim no 

només impulsa les forces de la història mitjançant la seva sobirania, sinó també intervé 

misericordiosament en la vida del seu poble per brindar-li una ajuda crucial en moments de 

necessitat. I, com veurem més endavant, el que Déu va fer pels captius hebreus ho farà pel seu 

poble en el temps de la fi, independentment dels diversos atacs contra ells i la seva fe.

Quins són alguns dels desafiaments que enfronta la teva fe ara, ja sigui de fonts externes, de dins 

de l'església o dels teus propis defectes personals de caràcter? Com pots aprendre a recolzar-te en 

el poder de Déu per superar el que se't presenta?

 Llegeix 2 Reis 21:10 al 16; 24:18 al 20; i Jeremies 3:13. Per què Déu lliurament a Judà ia Jerusalem 
en mans dels babilonis?
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FE SOTA PRESSIÓ

Per tant, Daniel i els seus companys es troben en circumstàncies complexes. Per romandre 

lleials a Déu i sobreviure a el poder aclaparador de sistema imperial, es requereix ni més ni menys 

que un miracle. Per complicar encara més les coses, la ciutat de Babilònia en si també era una 

expressió monumental de les proeses humanes. La bellesa arquitectònica dels temples 

babilònics, els jardins penjants i el riu Eufrates que serpentejava a través de la ciutat transmetien 

una imatge de poder i glòria insuperables. Llavors, Daniel i els seus amics se'ls ofereix 

l'oportunitat d'ascendir i gaudir dels beneficis i la prosperitat d'aquest sistema. Poden deixar de ser 

captius hebreus i convertir-se en funcionaris reals. ¿Comprometran els seus principis per recórrer 

el camí fàcil a la glòria?

Aquests nois, ¿de quina manera podrien haver racionalitzat una decisió per abandonar les seves 

conviccions? De quina manera podries enfrontar-te a desafiaments similars, encara que més subtils?

Llegeix Daniel 1. Quines pressions s'imposen sobre aquests joves perquè se sotmetin?

                     
                  

                     

          

                    

                    

                     

                   

                   

                    

                   

               

                 

                    

                 

                  

                

      

 A l'arribar a Babilònia, aquests quatre joves han d'afrontar un gran desafiament per a la seva fe i les seves 
conviccions: són seleccionats per tal de rebre capacitació especial per servir a rei. Els reis de l'antiguitat sovint 

reclutaven a alguns dels seus millors captius per servir al palau reial i, per tant, aquests transferien la seva lleialtat a 

el rei i als déus de l'imperi que els van 

conquerir. De fet, tot el procés tenia la intenció d'efectuar algun tipus de conversió i adoctrinament que donaria lloc a 

un canvi de cosmovisió. Com a part d'aquest procés, els van canviar el nom als captius hebreus. Un nom nou 

assenyala un canvi de propietat i un canvi de destinació. Així, a l'canviar el nom dels captius, els babilonis tenien la 

intenció d'exercir autoritat sobre ells i obligar-los a assimilar els valors i la cultura de Babilònia. Els seus noms 

originals, que referien a el Déu d'Israel, són reemplaçats per noms que honoren deïtats estrangeres. A més, el rei 

determina que els joves han de menjar de la seva taula. Menjar del dinar de rei tenia profundes implicacions en 

l'antiguitat. Significava una lleialtat indivisa a rei i reflectia dependència d'ell. I, com el menjar s'oferia als déus de 

l'Imperi, menjar també tenia un profund significat religiós. Òbviament, significava acceptar i participar de sistema 

d'adoració del rei. Menjar del dinar de rei tenia profundes implicacions en l'antiguitat. Significava una lleialtat indivisa 

a rei i reflectia dependència d'ell. I, com el menjar s'oferia als déus de l'Imperi, menjar també tenia un profund 

significat religiós. Òbviament, significava acceptar i participar de sistema d'adoració del rei. Menjar del dinar de rei 

tenia profundes implicacions en l'antiguitat. Significava una lleialtat indivisa a rei i reflectia dependència d'ell. I, com el 

menjar s'oferia als déus de l'Imperi, menjar també tenia un profund significat religiós. Òbviament, significava acceptar 

i participar de sistema d'adoració del rei.
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RESOLTS I FERMS

No obstant això, si un funcionari pot canviar els seus noms, també pot canviar el menú. 

Probablement hagi dues raons per les que els quatre no volen menjar de la taula del rei.

En primer lloc, els àpats de la taula de rei poden contenir carns immundes (Lev. 11). En 

segon lloc, el menjar s'ofereix primer a la imatge de l'déu i després es l'envia a el rei per al seu 

consum. Per tant, quan Daniel deixa en clar, sense recórrer a l'subterfugi ni a l'engany, que la 

seva sol·licitud té una motivació religiosa (és a dir, el menjar de l'palau dels contaminarà a ell i als 

seus amics) (Dan. 1: 8), està sent molt valent.

Si observem la interacció entre Daniel i el funcionari babilònic, es destaquen alguns punts 

importants. En primer lloc, a l'semblar Daniel entén bé la difícil situació del funcionari, de manera 

que li va proposar una prova. Deu dies de consum d'aliments alternatius haurien de ser suficients 

per a demostrar els beneficis de la dieta i així acabar amb els temors del funcionari. En segon lloc, 

la certesa de Daniel que el resultat seria tan positiu en tan poc temps es deu a l'absoluta 

confiança en Déu. En tercer lloc, l'elecció d'una dieta de vegetals, llegums i aigua apunta al 

menjar que Déu li va donar a la humanitat en la Creació (veure Gn. 01:29); un fet que potser 

també influeixi en l'elecció de Daniel. Després de tot, què millor dieta que la que Déu ens va donar 

originalment?

Quina és la importància de l'lliure albir de Daniel que aplana el camí perquè Déu actuï (veure Dan. 1: 

9)? Quines lliçons podem extreure d'això sobre la importància de les nostres decisions? Com ha 

d'impactar la nostra confiança en Déu en les nostres decisions?

                    
         

 Llegeix Daniel 1: 7 al 20. Quins dos factors veiem obrant aquí: el lliure albir de Daniel i la 
intervenció de Déu? Quin principi important es presenta també aquí?

                
                  

                       
              

 Sembla ser que els quatre captius hebreus no s'oposen als seus noms babilònics. El més 
probable és que no hi hagués res que poguessin fer al respecte, a part d'usar els seus noms 
hebreus entre ells. Però, pel que fa al menjar i el vi de la taula del rei, sens dubte està a les mans 
consumir o no. Per tant, el lliure albir dels quatre homes és molt important aquí.
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A Daniel i els seus companys els trien per al servei real perquè encaixen dins el perfil 

establert per Nabucodonosor. Segons el rei, els oficials de palau havien de ser "joves atractius" i 

"sense cap defecte físic" (Dan. 1: 4, NVI). Curiosament, els sacrificis i les persones que servien al 

Santuari havien de ser "sense defecte" (Lev. 22: 17-25; 21: 16-24). El rei de Babilònia sembla 

comparar-se amb el Déu d'Israel, ja que exigeix condicions similars per als que serveixen al seu 

palau. D'altra banda, aquestes condicions poden suggerir inadvertidament que Daniel i els seus 

compatriotes van ser sacrificis vius per a Déu a l'enfrontar els desafiaments de l'Imperi Babilònic.

Llegeix Gàlates 2:19 i 20; Mateu 16:24 a l'26; i 2 Corintis 04:17. Què ens diuen aquests 

versets sobre com podem ser fidels enmig de les temptacions que afrontem?

Déu honra la lleialtat dels quatre captius hebreus, i a la fi del seu període de prova de deu 

dies es veuen més saludables i millor nodrits que els altres estudiants que van menjar de la taula 

reial. Llavors, Déu els dóna els seus quatre servents "coneixement i intel·ligència en totes les 

lletres i ciències", i només a Daniel Déu li dóna "enteniment en tota visió i somnis" (Dan. 1:17). 

Aquest do jugarà un paper important en el ministeri profètic de Daniel.

Així com Déu va honrar la fe dels seus servents a la cort de Babilònia, a nosaltres ens dóna 

saviesa a l'enfrontar els desafiaments de el món. De l'experiència de Daniel i dels seus companys 

aprenem que sens dubte és possible no contaminar-se amb els elements corruptes de la nostra 

societat. També aprenem que no necessitem aïllar-nos de la societat ni de la seva vida cultural 

per servir Déu. Daniel i els seus companys no només van viure enmig d'una cultura erigida sobre 

mentides, errors i mites, sinó a més se'ls educa en base a d'aquestes mentides, errors i mites. I, 

però, continuen sent fidels.

  

No importa on visquem, tots enfrontem el repte de romandre fidels al que creiem enmig d'influències 
culturals i socials que són contràries a aquesta creença. Identifica les influències negatives que hi 
ha a la teva cultura i fes-te aquesta pregunta: Fins a quin punt les desafiament?

IRREPROTXABLES I SAVIS
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L'EXAMEN FINAL

Llegeix Daniel 1:17 a el 21. Quina és la clau de l'èxit dels quatre joves? (Veure a més Job 38:36; 

Prov. 2: 6; Sant. 1: 5).

Després de tres anys de formació en la "Universitat de Babilònia", els quatre hebreus es 

presenten davant el rei per a l'examen final. Són més saludables que els altres estudiants i, a 

més, els superen en coneixement i saviesa. Immediatament contracten als quatre per servir a rei. 

No hem d'oblidar que aquest "coneixement i intel·ligència" sens dubte consta de molt paganisme. 

No obstant això, l'adquireixen de totes maneres i, òbviament, també ho aprenen bé, encara que 

no creguin en això.

Nabucodonosor potser hagi pensat que aquest èxit va tenir alguna cosa a veure amb la dieta 

de l'palau i el programa d'estudis que van cursar els quatre alumnes. No obstant això, Daniel i els 

seus companys saben, i el relat ho mostra clarament, que el seu acompliment superior no li devia 

res a sistema babilònic. Tot prové de Déu. Què poderós exemple del que Déu pot fer per qui 

confien en ell. No hem de témer el poder aclaparador dels mitjans de comunicació, dels governs ni 

d'altres institucions que puguin amenaçar amb destruir la nostra identitat com a fills de Déu. A 

l'dipositar la nostra confiança en Déu, podem estar segurs que ell pot sostenir-nos en moments 

difícils i salvaguardar-contra tot pronòstic. La clau és prendre les decisions correctes quan 

enfrontem desafiaments per a la nostra fe.

A l'observar Daniel gener, aprenem algunes lliçons molt importants sobre Déu: (1) Déu 

controla la història. (2) Déu ens dóna saviesa perquè puguem sortejar l'ambient hostil de la nostra 

cultura i societat. (3) Déu honra als que confien mitjançant la convicció interna i l'estil de vida.

El capítol conclou assenyalant que "va continuar Daniel fins a l'any primer del rei Cir" (Dan. 

1:21). Aquesta menció de Ciro és significativa: brinda un indici d'esperança enmig d'una 

experiència d'exili. Ciro és l'escollit de Déu per alliberar el seu poble i permetre-tornar a 

Jerusalem. Tot i que el capítol comença amb aparença de derrota i exili, conclou amb una besllum 

d'esperança i un retorn a la llar. Aquest és el nostre Déu: fins i tot en els moments més difícils de 

la nostra vida, sempre obre una finestra d'esperança perquè puguem veure la glòria i l'alegria que 

es troben més enllà de l'sofriment i el dolor.
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"Daniel i els seus companys van ser aparentment més afavorits en la seva joventut per la 

sort, a Babilònia, que Josep en els primers anys de la seva vida a Egipte; però, van ser sotmesos 

a proves de caràcter penes menys severes. De la seva llar relativament senzill de Judea, aquests 

joves de llinatge real van ser transportats a la ciutat més magnífica, a la cort de el més gran 

monarca, i van ser escollits per a ser educats per al servei especial de rei. En aquesta cort 

corrompuda i luxosa estaven envoltats de fortes temptacions. Els vencedors esmentaven amb 

jactància el fet que ells, adoradors de Jehovà, fossin captius de Babilònia; que els vasos de la 

casa de Déu haguessin estat col·locats en el Temple dels déus de Babilònia; que el rei d'Israel fos 

presoner dels babilonis; com evidència que la seva religió i els seus costums eren superiors a la 

religió i els costums dels hebreus. En aquestes circumstàncies, per mitjà de les mateixes 

humiliacions que eren el resultat que Israel s'havia apartat dels manaments de Déu, el Senyor va 

donar a Babilònia l'evidència de la seva supremacia, de la santedat de les seves demandes i de el 

resultat assegurança de l'obediència . I va donar aquest testimoni de l'única manera que podia ser 

donat: per mitjà dels que seguien sent fidels "( Ed 54).donat: per mitjà dels que seguien sent fidels "( Ed 54).donat: per mitjà dels que seguien sent fidels "( Ed 54).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. A classe, parlin dels diferents desafiaments culturals i socials que 1. A classe, parlin dels diferents desafiaments culturals i socials que 

s'enfronten com a cristians en la seva societat. Quins són i com pot l'església en general 

aprendre a respondre'ls?

2. Pensa en el fàcil que hagués estat per a Daniel i els altres haver 2. Pensa en el fàcil que hagués estat per a Daniel i els altres haver 

transigit en la seva fe. A la fi i al el cap, els babilonis eren els conqueridors. La nació 

jueva havia estat derrotada. Què més "prova" es necessitava que els "déus" babilonis 

eren més grans que el Déu d'Israel, i que Daniel i els seus companys necessitaven 

acceptar aquest fet? En aquest cas, a quin veritats bíbliques importants van poder 

haver-se atingut per sostenir-se durant aquest temps? (Veure Jer. 05:19; 7: 22-34.) Què 

ens diu això sobre l'important que és conèixer la nostra Bíblia i entendre la "veritat 

present"?

3. Per què és tan important la fidelitat, no només per nosaltres, sinó 3. Per què és tan important la fidelitat, no només per nosaltres, sinó 

també per als que donem testimoni de l'caràcter de el Senyor mitjançant la nostra 

fidelitat?

PER A ESTUDIAR I MEDITAR:


