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DEL FORN ARDENT A PALAU

Dissabte 18 de gener

PER MEMORITZAR: 

"Heus aquí el nostre Déu a qui servim pot lliurar-nos de l'forn de foc cremant; i de la mà, rei, ens 

salvarà. I si no, sàpigues, oh rei, que no donarem culte als teus déus, ni tampoc adorarem 

l'estàtua que has aixecat "(Dan. 3:17, 18).

Lliçó 4: Pel 25 de gener de 2020

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Daniel 3; Apocalipsi 13: 11-18; Èxode 20: 3-6; 
Deuteronomi 6: 4; 1 Corintis 15: 12-26; Hebreus 11.

Així aquests joves, imbuïts de l'Esperit Sant, van declarar a tota la nació la seva fe que 
el que ells adoraven era l'únic Déu veritable i vivent [...]. Per impressionar als idòlatres 
amb el poder i la grandesa de Déu vivent, els seus servents han de mostrar la seva 
reverència cap a Déu. Han de manifestar que ell és l'únic objecte de la seva honra i 
adoració i que [...] ni fins i tot la preservació de la seva vida mateixa podrà induir-los a 
fer la menor concessió a la idolatria "(ELC 151). Encara afrontar l'amenaça de mort a 
causa de la qüestió de l'adoració pot semblar una cosa d'una època precientífica i 
supersticiosa, les Escriptures revelen que en el temps de la fi, quan el món hagi 
progressat molt, passarà alguna cosa similar, però a escala mundial . Per tant, a 
l'estudiar aquesta història, tenim una besllum de les qüestions que, segons les 
Escriptures, s'enfrontaran els fidels de Déu.
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LA IMATGE D'OR

És possible que hagin passat uns vint anys entre el somni i la construcció de la imatge. No 

obstant això, sembla que el rei ja no pot oblidar el somni i el fet que Babilònia estigui condemnada 

a ser reemplaçada per altres poders. No satisfet amb ser només el cap d'or, el rei vol que una 

imatge íntegrament feta d'or el representi, per comunicar als seus súbdits que el seu regne 

perdurarà al llarg de la història.

Aquesta actitud d'orgull ens recorda als constructors de la Torre de Babel, que, en la seva 

arrogància, van intentar desafiar Déu mateix. Nabucodonosor no és menys arrogant en aquest 

cas. Ell ha aconseguit molt com a governant de Babilònia, i no pot fer-se a la idea que el seu 

regne, amb el temps, deixarà d'existir. Per tant, en un esforç per autoexaltarse, construeix una 

imatge per recordar el seu poder i avaluar, així, la lleialtat dels seus súbdits. Encara que potser no 

és clar si la imatge pretén representar el rei o una deïtat, hem de tenir en compte que en 

l'antiguitat les línies que separaven la política de la religió sovint eren confuses, o directament no 

existien.

També hem de recordar que Nabucodonosor va tenir dues oportunitats per familiaritzar-se 

amb el Déu veritable. En primer lloc, examina els joves hebreus i els troba deu vegades més savis 

que els altres savis de Babilònia. Més endavant, després que tots els altres experts no li van 

poder recordar el somni, Daniel li comunica els pensaments de la seva ment, el somni i la seva 

interpretació. Finalment, el rei reconeix la superioritat de el Déu de Daniel. Però, evidentment, 

aquestes lliçons de teologia anteriors no impedeixen que Nabucodonosor torni a la idolatria. Per 

què? El més probable, pel seu orgull. Els éssers humans pecaminosos es resisteixen a reconèixer 

el fet que els seus èxits materials i intel·lectuals són vanitat i estan condemnats a desaparèixer. 

De vegades, podem actuar com a petits "Nabuconodosors",

Com podem aprendre a no caure, fins i tot de maneres molt subtils, en la mateixa trampa que 

Nabucodonosor?

Llegeix Daniel 3: 1 al 7. Què és el que probablement motiva el rei a fer aquesta estàtua?
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EL CRIDAT A ADORAR

La imatge d'or sobre la plana de Durà, el nom en acadio significa "lloc emmurallat", dóna a 

aquest lloc emmurallat la impressió d'un vast santuari. Com si no fos suficient, el forn proper bé va 

poder evocar un altar. La música babilònica formava part de la litúrgia. S'enumeren set tipus 

d'instruments musicals, com per transmetre la integritat i l'eficàcia de l'protocol d'adoració.

Avui, som bombardejats des de tots costats per cridats a adoptar nous estils de vida, noves 

ideologies, ja abandonar el nostre compromís amb l'autoritat de Déu com s'expressa en la seva 

Paraula ia retre la nostra lleialtat als successors contemporanis de l'Imperi Babilònic. L'encant de 

el món a vegades sembla aclaparador, però hem de recordar que la nostra lleialtat suprema 

pertany a el Déu creador.

Segons el calendari profètic, estem vivint en els últims dies de la història de la Terra. 

Apocalipsi 13 anuncia que els habitants de la Terra han de ser cridats a adorar la imatge de la 

bèstia. Aquesta entitat farà que a "tots, petits i grans, rics i pobres, lliures i esclaus, se'ls posés 

una marca a la mà dreta, o al front" (Ap. 13:16).

Es diu que sis categories de persones són lleials a la imatge de la bèstia: "petits i grans, rics i 

pobres, lliures i esclaus". El nombre de la bèstia, que és 666, també emfatitza el sis. Això mostra 

que la imatge erigida per Nabucodonosor és només una il·lustració del que farà la Babilònia 

escatològica en els últims dies (veure Dan. 3: 1 per a les imatges de sis i seixanta). Per tant, fem 

bé a fer molta atenció al que succeeix en aquest relat i com Déu sobiranament dirigeix els 

assumptes de l'món.

Adorar no és només inclinar-se davant alguna cosa o algú i professar obertament lleialtat suprema. De 

quines altres formes, molt més subtils, podem acabar adorant alguna cosa que no sigui al nostre Senyor?

 Llegeix Daniel 3: 8 al 15 i Apocalipsi 13:11 a el 18. Què paral·lelismes podem veure entre el que 
va succeir en l'època de Daniel i el que passarà en el futur?
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LA PROVA DE FOC

Per als tres hebreus, adorar la imatge imposada pel rei és una falsificació flagrant de 

l'adoració en el Temple de Jerusalem, que van viure en els seus primers anys. Tot i que tenen 

càrrecs en l'Imperi i són lleials a rei, la seva lleialtat a Déu estableix un límit a la seva lleialtat 

humana. Certament estan disposats a continuar servint a el rei com a administradors fidels; però, 

no poden unir-se a la cerimònia.

Tots segueixen les instruccions promulgades pel rei i, a l'escoltar els instruments musicals, 

s'inclinen i adoren la imatge d'or. Només tres, Xadrac, Meixac i Abed-Nego, s'atreveixen a 

desobeir a rei. Immediatament, alguns babilonis posen a rei en coneixement. Els acusadors 

intenten enfurir el rei dient: (1) va ser el mateix rei qui va posar a aquests tres joves sobre la 

província de Babilònia; (2) els jueus no serveixen als déus del rei; i (3) no adoren la imatge d'or 

que el rei ha erigit (Dan. 3:12). Però, tot i enfurismar contra ells, el rei ofereix una segona 

oportunitat als tres homes. El rei està disposat a repetir tot el procediment perquè aquests homes 

puguin retractar-se de la seva posició i adorar la imatge. Si es neguen, seran llançats a la fornal 

ardent.

Dotats de valor sobrenatural, responen a el rei: "He aquí el nostre Déu a qui servim pot 

lliurar-nos de l'forn de foc cremant; i de la mà, rei, ens salvarà. I si no, sàpigues, oh rei, que no 

donarem culte als teus déus, ni tampoc adorarem l'estàtua que has aixecat "(Dan. 3:17, 18).

Encara que saben que el seu Déu pot lliurar, no tenen la garantia que ho farà. No obstant això, es 

neguen a obeir el mandat del rei, fins i tot sabent que podrien ser cremats vius. D'on obtenim 

aquesta classe de fe?

                 
          

 Llegeix Èxode 20: 3 a el 6 i Deuteronomi 6: 4. Què transmeten aquests versets que segurament va 
influir en la postura que van adoptar aquests homes?
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EL QUART HOME

Llegeix Daniel 3:19 a el 27. Què passa? Qui és l'altra persona que està al mig de foc?

Havent llançat als fidels hebreus a el foc, Nabucodonosor queda perplex a l'percebre la 

presència d'una quarta persona dins el forn. Al seu entendre, el rei identifica la quarta figura com 

"fill dels déus" (Dan. 3:25).

El rei no pot dir molt més, però nosaltres sí sabem qui era aquesta quarta persona. Se li va 

aparèixer a Abraham abans de la destrucció de Sodoma i de Gomorra, va lluitar amb Jacob costat 

de la riera Jaboc i se li va revelar a Moisès en un esbarzer ardent. És Jesucrist en una forma 

preencarnada, que ve a mostrar que Déu està amb el seu poble enmig dels seus problemes.

Elena de White diu: "Però el Senyor no va oblidar els seus. Quan els seus testimonis van ser 

llançats a el forn, el Salvador se'ls va revelar en persona, i junts van caminar enmig de foc. En la 

presència de el Senyor de la calor i el fred, les flames van perdre el seu poder de consumir "( PR 373). presència de el Senyor de la calor i el fred, les flames van perdre el seu poder de consumir "( PR 373). presència de el Senyor de la calor i el fred, les flames van perdre el seu poder de consumir "( PR 373). 

Com diu Déu en Isaïes: "Quan passis per les aigües, jo seré amb tu; i si pels rius, no et 

neguessin. Quan passis pel foc, no et cremaràs, ni la flama cremarà en tu "(Isa. 43: 2).

Encara que estimem aquest tipus d'històries, ens sorgeix la pregunta de per què altres no han 

estat alliberats miraculosament de la persecució per la seva fe. Coneixem segurament 

l'experiència d'Isaïes i Zacaries, els qui van ser assassinats per reis impius. Al llarg de la història 

bíblica, fins als nostres dies, els cristians fidels van experimentar patiments terribles que no van 

acabar en un alliberament miraculosa per a ells, al menys aquí, sinó en una mort dolorosa. El cas 

que estem analitzant aquesta setmana és un en què els fidels reben un alliberament miraculosa, 

però, com sabem, aquestes coses no solen succeir.

D'altra banda, quin és l'alliberament miraculosa que tindran tots els fidels de Déu, independentment de la 

seva destinació aquí? (Veure 1 Cor. 15: 12-26.)



31

| lliçó 4| lliçó 4Dijous 23 de gener

EL SECRET D'UNA FE AIXÍ

A l'reflexionar sobre l'experiència de Xadrac, Meixac i Abed-Nego, podem preguntar-nos: 

Quin és el secret d'una fe tan sòlida? Com és que van estar disposats a cremar-vius abans que Quin és el secret d'una fe tan sòlida? Com és que van estar disposats a cremar-vius abans que Quin és el secret d'una fe tan sòlida? Com és que van estar disposats a cremar-vius abans que 

adorar la imatge? Pensa en totes les formes en què podrien haver racionalitzat el fet postrar en 

submissió a les ordres del rei. I no obstant això, tot i ser conscients que podrien haver mort, com 

tants altres, es van mantenir ferms.

Llegeix Hebreus 11. Què ens ensenya sobre què és la fe?

Per fomentar aquesta fe, ens cal entendre què és la fe. Alguns tenen una percepció 

quantitativa de la fe; mesuren la seva fe per les respostes que, a l'sembla, reben de Déu. Van a el 

centre comercial i preguen per un lloc per aparcar. Si per casualitat aconsegueixen un espai a 

l'arribar, conclouen que tenen una fe sòlida. Si tots els espais estan ocupats, potser pensin que la 

seva fe no és prou sòlida com perquè Déu escolti les seves oracions. Aquesta interpretació de la 

fe es torna perillosa perquè intenta manipular a Déu, i no té en compte la sobirania i la saviesa de 

Déu.

De fet, la veritable fe, com ho manifesten els amics de Daniel, es mesura per la qualitat de la 

nostra relació amb Déu i la consegüent confiança absoluta en ell. La fe autèntica no busca 

doblegar la voluntat de Déu perquè s'adeqüi a la nostra; més aviat, subjuga la nostra voluntat a la 

voluntat de Déu. Com hem vist, els tres hebreus no saben exactament el que Déu els té reservat 

quan decideixen desafiar el rei i romandre fidels a Déu. Decideixen fer el correcte malgrat les 

conseqüències. Això és el que realment caracteritza una fe madura. Mostrem una fe real quan 

preguem a el Senyor pel que volem, però confiem que ell farà el millor per nosaltres, fins i tot si en 

aquest moment no entenem el que està succeint ni per què.

De quines formes podem exercir la fe dia a dia, fins i tot en coses petites que poden fer que la 

nostra fe creixi i estigui preparada per afrontar grans desafiaments amb el temps? Per què, en 

molts sentits, les proves en les coses petites són les més importants?
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"Importants són les lliçons que hem d'aprendre del que experimentat pels joves hebreus a la 

plana de Durà. En aquesta època nostra, molts dels servents de Déu, encara innocents de tot mal 

procedir, seran lliurats per patir humiliació i ultratges a mans d'aquells que, inspirats per Satanàs, 

estan plens d'enveja i fanatisme religiós. La ira de l'home es despertarà en forma especial contra 

els que santifiquen el dissabte de la cambra Manament; i a la fi un decret mundial els denunciarà 

com a mereixedors de mort.

"El temps d'angoixa que espera a el poble de Déu requerirà una fe indestructible. Els seus 

fills hauran de deixar manifest que ell és l'únic objecte de la seva adoració, i que per cap 

consideració, ni tan sols de la vida mateixa, poden ser induïts a fer la menor concessió a un culte 

fals. Per al cor lleial, els manaments d'homes pecaminosos i finits són insignificants davant de la 

Paraula de Déu etern. Obeiran a la veritat encara que el resultat hagi de ser empresonament, 

desterrament o mort "( PR 376).desterrament o mort "( PR 376).desterrament o mort "( PR 376).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

2. Si aquest esdeveniment hagués acabat amb la mort dels he-2. Si aquest esdeveniment hagués acabat amb la mort dels he-

breos al forn de foc, quines lliçons podríem extreure d'ell encara?

3. Segons la nostra interpretació dels esdeveniments dels úl-3. Segons la nostra interpretació dels esdeveniments dels úl-

estafes dies, quin serà el senyal extern que se centrarà en aquell a qui adorem? Què 

hauria de dir-nos això ara sobre la veritable importància de dissabte?

4. Lee Lucas 16:10. Com ens ajuden aquestes paraules de Crist a en-4. Lee Lucas 16:10. Com ens ajuden aquestes paraules de Crist a en-

tendir el que realment significa viure per fe?

5. Torna a llegir Daniel 3:15, quan Nabucodonosor diu: "I què déu 5. Torna a llegir Daniel 3:15, quan Nabucodonosor diu: "I què déu 

serà aquell que us lliure de les meves mans? "Com respondries aquesta pregunta?

PER ESTUDIAR I MEDITAR:

1. Llegeix 1 Pere 1: 3 al 9. Per què Déu rescata alguns el patiment
 ia altres no? O simplement no obtindrem resposta a preguntes com aquesta ara? En els
 casos en què no es produeixen alliberaments miraculoses, per què hem de confiar en la
 bondat de Déu malgrat aquestes decepcions?


