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DEL MISTERI A LA 

REVELACIÓ

Dissabte 11 de gener

Joan 15: 5; Deuteronomi 32: 4; 1 Pere 2: 4.

PER MEMORITZAR: 

"I Daniel va parlar i va dir: Sigui beneït el nom de Déu de segles en segles, perquè seus són el 

poder i la saviesa" (Dan. 2:20).

Lliçó 3: Pel 18 de gener de 2020

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Daniel 2: 1-16; Fets 17:28; Daniel 2: 17-49; Salm 138;

A les aigües al voltant de Groenlàndia hi ha icebergs de moltes mides. De vegades, els 
petits pannes de gel es mouen en una direcció mentre que els seus contraparts 
massives flueixen en una altra. El que passa 
és que els vents de la superfície condueixen als petits, mentre que les enormes 
masses de gel són transportades per profundes corrents oceàniques. Quan trobem el 
sorgiment i la caiguda de les nacions al llarg de la història, és similar a explicar els 
vents superficials i els corrents oceànics. Els vents representen tot el canviant i 
impressió dicible, a l'igual que la voluntat humana. Però hi ha una altra força que obra 
simultàniament amb aquestes ràfegues i vents que fins i tot és més poderosa i molt 
similar als corrents oceàniques. És el moviment segur dels propòsits savis i sobirans 
de Déu. Com va dir Elena de White: "Però, com les estrelles de la vasta òrbita de la 
seva rumb assenyalat, els propòsits de Déu no coneixen pressa ni demora" (DTG 23). 
Daniel 2 mostra que és el Déu de cel qui en realitat impulsa la història humana a la 
seva gran final.
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Llegeix Daniel 2: 1 a l'16 Què crisi s'enfronten els hebreus causa de la son que el Senyor li 

dóna a rei?

Aclaparat per la frustració, el rei mana que tots els savis de Babilònia siguin assassinats. 

Aquesta atrocitat no era estranya en el món antic. Les fonts històriques testifiquen que, a causa 

d'una conspiració, Darío va executar a tots els mags, i Jerjes va matar als enginyers que havien 

construït un pont que es va ensorrar. Quan Nabucodonosor emet el seu decret, Daniel i els seus 

companys acabaven d'acabar els seus estudis i de ser admesos en el cercle d'experts de rei. Per 

aquesta raó, el decret de mort emès pel rei també s'aplica a ells. De fet, l'idioma original suggereix 

que la matança començaria immediatament, i Daniel i els seus amics serien executats 

seguidament. Però Daniel, "sàvia i prudentment" (Dan. 2:14), s'acosta a Arioc, l'home a càrrec de 

dur a terme les execucions. A la fin, Daniel sol·licita temps a rei per resoldre el misteri de la son. 

Curiosament, encara que el rei va acusar els mags d'intentar guanyar "temps", immediatament 

concedeix el "temps" que Daniel sol·licita. Daniel per cert concorda amb els mags en què cap 

ésser humà pot resoldre aquest misteri, però el profeta també coneix a un Déu que pot revelar el 

contingut i la interpretació de la son.

Els teòlegs parlen de la "immanència" de Déu: tot i que Déu és diferent de la Creació, tot i així 

pot estar molt a prop d'ella. Què ens ensenya el fet que ell li hagi donat un somni a rei 

Nabucodonosor sobre com de immanent pot ser Déu per a nosaltres? (Veure a més Ac. 17:28.)

LA IMMANÈNCIA DE DÉU

 Els somnis eren cosa seriosa en el món antic. Quan un somni semblava premonitori, sovint 
indicava un desastre imminent. Per tant, és comprensible que Nabucodonosor estigui tan ansiós 
per un somni que - per fer les coses encara més inquietantes- ja no pot recordar. Els experts 
babilònics creien que els déus podien revelar la interpretació dels somnis, però en el cas d'aquest 
somni en Daniel, no hi ha res que els experts puguin fer perquè el rei ha oblidat el son. Si se'ls 
transmetés el contingut de la son, arribarien a una interpretació per complaure el rei. Però, en 
aquesta situació sense
precedents, quan els experts en somnis no poden dir-li a el rei de què tracta el seu somni, es 
veuen obligats a admetre que "no hi ha qui el pugui declarar a rei, llevat dels déus la seva 
habitada no és amb la carn "(Dan. 2:11).
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L'ORACIÓ

Immediatament Daniel reuneix els seus tres amics per pregar, i els explica que seran 

executats si Déu no revela el son. Quan enfrontem un gran problema, també hem de reconèixer 

que el nostre Déu és prou gran com per resoldre fins i tot els reptes més difícils.

En aquest capítol s'esmenten dos tipus d'oracions. La primera és una oració de súplica en 

què Daniel li demana a Déu que li reveli el contingut de la son i la seva interpretació (Dan. 2: 

17-19). No coneixem les paraules d'aquesta oració, però se'ns diu que Daniel i els seus amics 

demanaven "misericòrdies de Déu d'el cel sobre aquest misteri, a fi que Daniel i els seus 

companys no pereciesen amb els altres savis de Babilònia" (Dan. 2: 18). Quan preguen, Déu 

respon a la seva petició, i revela el contingut i la interpretació de la son de rei. Podem estar segurs 

que cada vegada que busquem les "misericòrdies de Déu d'el cel" les nostres oracions també 

seran escoltades, encara que no sigui d'una manera tan dramàtica com veiem aquí, perquè el 

Déu de Daniel també és el nostre Déu.

En resposta a la contestació de Déu a la seva comanda, Daniel i els seus amics irrompen en 

una oració d'agraïment i lloança. Lloen Déu per ser Font de saviesa, i per controlar la naturalesa i 

la història política. Aquesta és una lliçó important que podem aprendre. Si bé preguem i li 

supliquem tantes coses a Déu, com de sovint el lloem i li agraïm per respondre les nostres 

oracions? L'experiència de Jesús amb els deu leprosos ens brinda una il·lustració adequada de la 

ingratitud humana. De deu que havien estat curats, només un torna per donar "glòria a Déu" (Lc. 

17:18). La resposta de Daniel no només ens recorda la importància de l'acció de gràcies i la 

lloança, sinó també revela el caràcter de el Déu a què preguem. Quan preguem, podem confiar 

que ell farà el que sigui millor per a nosaltres i, per tant,

Llegeix el Salm 138. Què extreus d'aquesta pregària d'acció de gràcies que pugui 

ajudar-te a aprendre a estar agraït a Déu, independentment de les circumstàncies que et 

envoltin?

Llegeix Daniel 2:17 a 23. Quins dos tipus d'oracions trobem aquí?
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LA IMATGE, PRIMERA PART

Llegeix Daniel 2:24 a el 30. Què diu Daniel que és tan important que recordem sempre? 

(Veure a més Joan 15: 5.)

En resposta a la pregària, Déu revela el contingut de la son i la seva interpretació. I Daniel no 

dubta a dir-li a rei que la solució per al misteri prové del "Déu al cel". A més, abans d'informar el 

contingut de la son i la seva interpretació, Daniel esmenta els pensaments no expressats i les 

preocupacions del rei quan aquest estava desvetllat al llit. Aquesta informació circumstancial 

emfatitza encara més la credibilitat de l'missatge, perquè només el rei la coneix ia Daniel 

necessàriament li va arribar a través d'un poder sobrenatural. Però, quan Daniel passa a informar 

el contingut de la son, corre el risc de provocar una altra crisi, perquè el somni no és precisament 

una bona notícia per Nabucodonosor.

Llegeix Daniel 2:31 a al 49. Segons el somni, quin és el destí de el regne de Nabucodonosor?

El somni consisteix en una imatge majestuosa amb el seu cap "d'or fi; el pit i els braços, de 

plata; el ventre i les cuixes, de bronze; les seves cames, de ferro; seus peus, en part de ferro i en 

part d'argila "(Dan. 2:32, 33). Finalment, una pedra "ferir la imatge en els seus peus" (Dan. 2:34), i 

tota l'estructura es va destruir i es va dispersar com palla al vent. Daniel explica que els diferents 

metalls representen regnes successius que es reemplaçaran els uns als altres al llarg de la 

història. Per Nabucodonosor, el missatge és clar: Babilònia, amb tota la seva força i glòria, 

desapareixerà i serà reemplaçada per un altre regne, a què li seguiran altres fins que un regne 

d'una naturalesa completament diferent els reemplaci a tots: el Regne etern de Déu, que durarà 

per sempre.

Fixa't com de fugaços i temporals són totes les coses humanes. Què hauria de trobar señarnos aquest 

fet sobre la gran esperança que tenim en Jesús, i només en Jesús (veure Joan 6:54; 2 Cor. 4:18)?
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LA IMATGE, SEGONA PART

Llegeix novament el somni i la seva interpretació (Dan. 2: 31-49). Què ens ensenya això 

sobre la presciència de Déu sobre la història de l'món?

La profecia que acompanya el somni de Nabucodonosor proporciona un esquema profètic 

general i funciona com el paràmetre amb el qual abordar les profecies més detallades de Daniel 7, 

8 i 11. A més, Daniel 2 no és una profecia condicional. És una profecia apocalíptica: una predicció 

definitiva del que Déu va preveure i que realment duria a terme en el futur.

1. El cap d'or representa a Babilònia (626-539 aC). De fet, cap altre metall podria representar 1. El cap d'or representa a Babilònia (626-539 aC). De fet, cap altre metall podria representar 

millor el poder i la riquesa de l'Imperi Babilònic que l'or. La Bíblia ho diu "la ciutat cobejosa d'or" 

(Isa. 14: 4) i "copa d'or [...] a la mà del Senyor" (Jer. 51: 7; comparar amb Ap. 18:16). L'antic 

historiador Heròdot informa que una gran quantitat d'or embellia la ciutat.

2. El pit i els braços de plata representen a Medopersia (539-331 2. El pit i els braços de plata representen a Medopersia (539-331 

aC). Així com la plata té menys valor que l'or, l'Imperi medopersa mai va aconseguir l'esplendor 

dels babilonis. A més, la plata també era un símbol apropiat per als perses perquè feien servir la 

plata en el seu sistema tributari.

3. El ventre i les cuixes de bronze simbolitzen Grècia (331-168 aC). Ezequiel 27:13 retrata 3. El ventre i les cuixes de bronze simbolitzen Grècia (331-168 aC). Ezequiel 27:13 retrata 

els grecs com comerciants que intercanviaven objectes de bronze. Els soldats grecs es 

destacaven per la seva armadura de bronze. Els seus cascos, escuts i destrals de guerra eren de 

bronze. Heròdot ens diu que Psammetico I d'Egipte va veure en la invasió dels pirates grecs el 

compliment d'un oracle que predeia a "homes de bronze que sorgien de la mar".

4. Les cames de ferro representen adequadament a Roma (168 aC476 dC). Com va explicar 4. Les cames de ferro representen adequadament a Roma (168 aC476 dC). Com va explicar 

Daniel, el ferro representava el poder aclaparador de l'Imperi Romà, que va durar més que 

qualsevol dels regnes anteriors. El ferro era un metall perfecte per representar l'Imperi.

5. Els peus, en part de ferro i en part d'argila, representen una Europa dividida (476 dC 5. Els peus, en part de ferro i en part d'argila, representen una Europa dividida (476 dC 

-segona vinguda de Crist). La barreja de ferro amb argila brinda una imatge adequada del que va 

passar després de la desintegració de l'Imperi Romà. Tot i que s'han fet molts intents per unificar 

Europa, que van des de les aliances matrimonials entre les cases reials fins a l'actual Unió 

Europea, la divisió i la desunió han prevalgut i, segons aquesta profecia, continuarà sent així fins 

que Déu estableixi el Regne etern.
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LA PEDRA

Llegeix Daniel 2:34, 35, 44 i 45. Què ens ensenyen aquests versicles sobre el destí final 

del nostre món?

L'èmfasi de la son està en el que succeirà en els "darrers dies" (Dan. 2:28). Per més 

poderosos i rics que hagin estat, els regnes de metall (i de fang) no són més que un preludi de 

l'establiment de el regne de pedra. Mentre que en certa mesura els metalls i el fang cuit poden ser 

productes de fabricació humana, cap mà humana toca la pedra de la son. En altres paraules, 

encara que cada un dels regnes anteriors oportunament arribi a la seva fi, el regne representat per 

la pedra durarà per sempre. Per tant, la metàfora de la roca sovint simbolitza a Déu (p. Ex .: Deut. 

32: 4; 1 Sam. 2: 2; Sal. 18:31), i la pedra també pot ser una representació de l'Messies ( sal. 118: 

22; 1 Pe. 2: 4, 7). Per tant, no hi ha res més apropiat que la figura d'una pedra per simbolitzar 

l'establiment del Regne etern de Déu.

Alguns sostenen que el regne de pedra es va crear durant el ministeri terrenal de Jesús, i que 

la propagació de l'evangeli és una indicació que el Regne de Déu s'ha apoderat de tot el món. No 

obstant això, el regne de pedra comença a existir recentment després que els quatre regnes 

principals hagin caigut i la història humana hagi arribat a l'hora dels regnes dividits, representats 

pels peus i els dits dels peus de la imatge. Aquest fet descarta el compliment durant el segle I, 

perquè el ministeri terrenal de Jesús va tenir lloc durant l'hegemonia de Roma, el quart regne.

Però la pedra dóna lloc a una muntanya. És a dir, "la pedra que va ferir la imatge va ser feta 

una gran muntanya que va omplir tota la terra" (Dan. 2:35). Una muntanya així ens recorda a la 

muntanya Sion, el lloc on es trobava el Temple, la representació concreta de el regne terrenal de 

Déu en l'època de l'Antic Testament. Curiosament, la pedra tallada de la muntanya es converteix 

en una muntanya en si mateix. Aquesta muntanya, que segons el text ja existeix, el més probable 

és que assenyali a la Sion celestial, el Santuari celestial, d'on vindrà Crist per establir el seu 

Regne etern. I, en la Jerusalem que baixarà de el cel (Ap. 21: 1-22: 5), aquest Regne trobarà el 

seu compliment màxim.

Daniel 2 encertar amb tots els regnes fins ara. Per què, llavors, és tan lògic i savi confiar en la seva 

profecia sobre la vinguda de l'últim regne, el Regne etern de Déu? Per què és tan irracional no creure 

en la profecia?
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És revelador observar que la imatge de Daniel 2 està feta d'or i plata, que són metalls 

relacionats amb el poder econòmic. La imatge també està feta de bronze i ferro, que s'utilitzaven 

per a eines i armes; i de ceràmica, que en el món antic s'utilitzava amb fins literaris i domèstics. 

Per tant, la imatge ofereix una representació vívida de la humanitat i els seus èxits. És molt 

congruent el fet que les diferents parts anatòmiques de la imatge transmetin la successió de 

regnes de el món i la desunió final que prevaldrà en els últims dies de la història humana. No 

obstant això, a la pedra la hi representa decididament com una cosa que sorgeix "sense 

intervenció de mans" (Dan. 2:45, RVA 2015), un poderós recordatori de la fi sobrenatural que 

tindrà aquest món temporal i tots els seus èxits humans.

"Per al limitat ull humà la història sembla ser un caòtic joc de forces i contrafuerzas. Però 

Daniel ens assegura que darrere de tot això es troba Déu, observant-ho tot i involucrant per 

complir el que ell cregui que és el millor "(WH Shea, Daniel: Una guia per a l'estudiós, pàg. 98).complir el que ell cregui que és el millor "(WH Shea, Daniel: Una guia per a l'estudiós, pàg. 98).complir el que ell cregui que és el millor "(WH Shea, Daniel: Una guia per a l'estudiós, pàg. 98).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. Que bo és saber que, enmig de tot el caos i el patiment 1. Que bo és saber que, enmig de tot el caos i el patiment 

d'aquest món, Déu té el control i tot tindrà un final gloriós. Fins llavors, quin és el nostre 

paper en tractar de fer tot el bé possible per ajudar a alleujar el sofriment que hi ha en 

aquest món caigut?

2. Com expliquem que Daniel i els captius hagin treballat tan 2. Com expliquem que Daniel i els captius hagin treballat tan 

estretament amb un líder pagà que li ha fet tant mal a el poble de Daniel, i que 

aparentment li siguin lleials?

3. Com hem vist, alguns han argumentat que la pedra tallada sense 3. Com hem vist, alguns han argumentat que la pedra tallada sense 

mans es refereix a la difusió de l'evangeli a el món. Això no pot ser cert per diverses 

raons, incloent el que diu Daniel 2:35, que la pedra aixafarà als regnes anteriors i que 

"se'ls va emportar el vent sense que d'ells quedés rastre". Això no va passar després de 

la Creu. A més, alguns intents d'equiparar el regne de pedra amb l'església passen per 

alt el fet que el regne de pedra substitueix totes les altres formes de domini humà. És un 

regne que abasta tot el món. Per tant, només la segona vinguda de Jesús pot posar en 

moviment el procés descrit com el clímax d'aquest somni profètic. Per què, llavors, la 

segona vinguda de Jesús és l'única interpretació raonable del que fa la pedra a la fi de el 

temps?

   PER A ESTUDIAR I MEDITAR:


