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Dissabte 25 d'gener

Jonàs 03:10; Daniel 4: 34-37; Filipencs 2: 1-11.

PER MEMORITZAR: 

"Com de grans són els seus senyals, i com de potents seves meravelles! El seu regne, regne sempitern, 

i el seu senyoriu de generació en generació "(Dan. 4: 3).

L'orgull va conduir a la caiguda de Llucifer, de manera que ara el fa servir per guiar 

innombrables persones pel camí de la destrucció. Tots som éssers humans caiguts, que depenem 

de Déu per a la nostra pròpia existència. Tots els dons que tenim, qualsevol cosa que aconseguim 

amb aquests dons, vénen només de Déu. Per tant, com ens atrevim a ser orgullosos, jactanciosos 

o arrogants? La humilitat ha de dominar tot el que fem.

A Nabucodonosor va portar molt de temps comprendre la importància de la humilitat. Fins i tot 

l'aparició de la cambra home en el forn de foc (veure lliçó Nº 4) no canvia el curs de la seva vida. 

Només després que Déu li treu el seu regne i l'envia a viure amb les bèsties de camp, el rei 

reconeix el seu veritable estat.

DE L’ORGULL A LA 
HUMILITAT

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Daniel 4: 1-33; Proverbis 14:31; 2 Reis 20: 2-5;

                  
                    

                 
         

S'ha donat a cridar a l'orgull el veritable pecat original. Primer es manifesta en Llucifer, un 
àngel en els atris celestials. Així diu Déu per mitjà d'Ezequiel: "Es va enaltir el teu cor a causa 
de la teva bellesa, Vas corrompre la teva saviesa a causa del teu esplendor; jo et llançaré per 
terra; davant dels reis et posaré perquè mirin a tu "(Eze. 28:17).
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Déu li dóna a Nabucodonosor un segon somni. Aquesta vegada, no oblida el son. Però, a 

causa que els experts de Babilònia tornen a fracassar, el rei convoca a Daniel perquè li doni la 

interpretació. En el somni, el rei veu un gran arbre que s'eleva fins al cel i un ésser celestial que 

ordena que es talli l'arbre. Només la soca i les arrels quedarien a la terra, i es mojarían amb la 

rosada de el cel. Però, el que hauria d'haver preocupat a Nabucodonosor va ser la part de la son 

en què l'Ésser celestial va dir: "El seu cor d'home sigui canviat, i li sigui donat cor de bèstia, i 

passin sobre ell set temps» (Dan. 4: 16). A l'reconèixer la serietat de la son, Daniel expressa 

cortesament el desig que el somni es refereixi als enemics del rei. No obstant això, fidel a el 

missatge transmès per la son, Daniel diu que, de fet,

Els arbres es fan servir comunament en la Bíblia com a símbols de reis, nacions i imperis 

(Eze. 17; 31; Ose. 14; Zac. 11: 1, 2; Lc. 23:31). Llavors, el gran arbre és una representació 

apropiada d'un rei arrogant. Déu li dóna domini i poder a Nabucodonosor; però, persistentment no 

és capaç de reconèixer que tot el que posseeix prové de Déu.

Potser el perill de l'orgull sigui que pot portar-nos a oblidar com de dependents som de Déu 

per a tot. I, una vegada que ho oblidem, estem en un terreny espiritual perillós.

"NO ÉS AQUESTA LA GRAN BABILONIA?"

Llegeix Daniel 4: 1 a 33. Què li passa al rei i per què?

 Concentra't en Daniel 4:30. Què diu el rei que mostra que encara no comprèn 
l'advertència que el Senyor li ha donat?

             
       

Quines coses has aconseguit en la teva vida? Pots sentir-te orgullós d'elles sense 
ser vanidós? Com s'aconsegueix això en la pràctica?
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L'ADVERTÈNCIA DEL PROFETA

Daniel no només interpreta el somni, sinó a més li indica a Nabucodonosor una manera de 

sortir de la seva situació: "Per tant, oh rei, accepta el meu consell: els teus pecats redimeix amb 

justícia, i els teus iniquitats fent favors envers els oprimits, doncs tal vegada serà això una 

prolongació de la teva tranquil·litat "(Dan. 4:27).

Nabucodonosor realitza una obra descomunal d'edificació en Babilònia. Els jardins, un 

sistema de canals i centenars de temples i altres projectes de construcció converteixen la ciutat en 

una de les meravelles de l'món antic. Però aquest esplendor i bellesa, al menys en part, 

s'aconsegueix mitjançant l'explotació de la mà d'obra esclava i la desatenció dels pobres. A més, 

la riquesa de l'imperi s'utilitza per gratificar els plaers de el rei i el seu entorn. Per tant, l'orgull de 

Nabucodonosor no només li impedeix reconèixer Déu, sinó a més, com a conseqüència, ho fa aliè 

a les dificultats dels necessitats. Atès la cura especial que Déu mostra pels pobres, no és 

d'estranyar que, dels altres possibles pecats que Daniel podria haver ressaltat davant el rei, 

assenyali el pecat de descuidar als pobres.

El missatge per Nabucodonosor no és nou en absolut. Els profetes de l'Antic Testament 

sovint adverteixen a el poble de Déu contra l'opressió dels pobres. De fet, entre els pecats que 

provoquen l'exili del rei, es destaca l'abandonament dels necessitats. Després de tot, la 

compassió pels pobres és la màxima expressió de la caritat cristiana; al revés, l'explotació i 

l'abandó dels pobres constitueix un atac a Déu mateix. A l'tenir cura dels necessitats, reconeixem 

que Déu és amo de tot; el que significa que no som amos, sinó simplement administradors dels 

béns de Déu.

A l'servir als altres amb les nostres possessions, honorem a Déu i reconeixem el seu 

senyoriu. És la pertinença de Déu la que en última instància ha de determinar el valor i la funció 

de les possessions materials. Aquí és on falla Nabucodonosor, i nosaltres també ens arrisquem a 

fallar, llevat que reconeguem la sobirania de Déu sobre els nostres èxits i manifestem el nostre 

reconeixement d'aquesta realitat ajudant als necessitats.

 Llegeix Daniel 4:27. A més d'advertir sobre el que succeirà, què li diu Daniel a rei que 
faci i per què? (Veure a més Prov. 14:31.)
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EL ALTÍSSIM GOVERNA ...

Tot i que se li va dir que es penedís i busqués el perdó de Déu, l'implacable orgull de 

Nabucodonosor fa que s'executi el decret celestial (Dan. 4: 28-33). Mentre el rei es passeja pel 

palau i presumeix del que ha aconseguit, pateix una condició mental que força la seva expulsió de 

l'palau reial. És possible que hagi experimentat una patologia anomenada licantropia clínica, o 

zoantropía. Aquesta condició porta a l'pacient a actuar com un animal. En els temps moderns, 

aquesta malaltia es denomina "disfòria de les espècies", la sensació que el cos d'un és de 

l'espècie equivocada i, per tant, el desig de ser un animal.

Lamentablement, Nabucodonosor va haver d'aprendre per les males. Quan estava investit de 

poder real, Nabucodonosor no va tenir la capacitat de reflexionar sobre la seva relació amb Déu. 

Per tant, a l'privar el rei de l'autoritat real i enviar-lo a viure amb les bèsties de camp, Déu li dóna 

l'oportunitat de reconèixer la seva total dependència d'ell. De fet, l'última lliçó que Déu vol 

ensenyar-li a el rei arrogant és que "el cel governa" (Dan. 4:26). Per cert, el judici sobre el rei té un 

propòsit encara més gran en el pla de Déu, tal com s'expressa clarament en el decret dels éssers 

celestials: "Perquè coneguin els animals que l'Altíssim governa el regne dels homes, i que a qui 

vol el dóna, i constitueix sobre ell a la més baixa dels homes "(Dan. 4:17).

En altres paraules, la disciplina aplicada a Nabucodonosor hauria de ser una lliçó per a tots 

nosaltres també. A causa de que pertanyem a el grup de "els vivents", hauríem de prestar més 

atenció a la lliçó principal que hem d'aprendre: que "l'Altíssim governa el regne dels homes".

Per què és vital aprendre la importantíssima lliçó que l'Altíssim governa? Aquest coneixement, 

per exemple, com hauria impactar en la nostra forma de tractar a aquells sobre els qui exercim 

poder?

 Llegeix 2 Reis 20: 2 a el 5; Jonàs 03:10; i Jeremies 18: 7 i 8. Què ens diuen aquests versets de la 

possibilitat que va tenir el rei d'evitar el càstig?
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ALÇAR ELS ULLS A EL CEL

Déu permet que Nabucodonosor es vegi afectat per una malaltia estranya, però amb el temps 

ho restitueix fàcilment a un estat mental sa. Curiosament, tot canvia quan, a la fi dels set anys 

predits pel profeta, el rei malalt alça els ulls a el Cel (Dan. 4:34).

"Durant set anys Nabucodonosor va ser la sorpresa de tots els seus súbdits; durant set anys 

va ser humiliat davant de tothom. A el cap d'aquest temps, la raó li va ser retornada i, mirant amb 

humilitat cap al Déu de cel, va reconèixer en el seu càstig la intervenció de la mà divina. En una 

proclamació pública va confessar la seva culpa i la gran misericòrdia de Déu a l'tornar-li la raó "( PRproclamació pública va confessar la seva culpa i la gran misericòrdia de Déu a l'tornar-li la raó "( PR

382).

Sens dubte, poden ocórrer grans canvis quan elevem els nostres ulls a el Cel. Tan aviat com 

va recobrar la raó, el rei va donar testimoni que va aprendre la lliçó.

Però, aquesta història no té tant a veure amb Nabucodonosor com amb la misericòrdia de 

Déu. El rei havia perdut tres oportunitats anteriors per acceptar a el Déu d'Israel com el Senyor de 

la seva vida. Ell va disposar d'aquestes ocasions a l'reconèixer la saviesa excepcional dels quatre 

joves captius de Judea (Dan. 1), quan Daniel interpreta el seu somni (Dan. 2) i quan els tres 

hebreus són rescatats de el forn de foc (Dan. 3). A la fi i al el cap, si aquest rescat no ho humilia, hebreus són rescatats de el forn de foc (Dan. 3). A la fi i al el cap, si aquest rescat no ho humilia, 

llavors, ¿ què podria fer-ho? Tot i l'obstinació de el governant, Déu li dóna una quarta oportunitat, llavors, ¿ què podria fer-ho? Tot i l'obstinació de el governant, Déu li dóna una quarta oportunitat, llavors, ¿ què podria fer-ho? Tot i l'obstinació de el governant, Déu li dóna una quarta oportunitat, llavors, ¿ què podria fer-ho? Tot i l'obstinació de el governant, Déu li dóna una quarta oportunitat, 

finalment conquereix el cor del rei i el restitueix al seu càrrec real (Dan. 4). Com il·lustra el cas de 

Nabucodonosor, Déu ens dóna una oportunitat després d'una altra per restaurar-a una relació 

correcta amb ell. Com Pau escriu molts segles més tard, el Senyor "vol que tots els homes siguin 

salvats i vinguin a el coneixement de la veritat" (1 Tim. 2: 4). En aquesta història veiem un 

poderós exemple d'aquesta veritat.

De quines formes Déu t'ha humiliat? Què vas aprendre de l'experiència? Què canvis necessites 

fer, potser, per evitar haver d'aprendre la lliçó novament?

Llegeix Daniel 4:34 al 37. Com i per què les coses canvien per al rei?
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HUMIL I AGRAÏT

El rei, penedit, declara: "Tots els habitants de la terra són considerats com res" (Dan. 

4:35). Tenint en compte el context, què qüestió important està plantejant?

Com sabem que Nabucodonosor realment va acceptar a el Déu veritable? Vam trobar un 

element de prova important en el fet que Nabucodonosor és l'autor de Daniel 4. De fet, la major 

part d'aquest capítol sembla ser una transcripció d'una carta que el rei distribueix al seu vast 

regne. En aquesta carta, parla del seu orgull i la seva bogeria, i reconeix amb humilitat la 

intervenció de Déu en la seva vida. Els antics monarques poques vegades escrivien alguna cosa 

despectiu sobre si mateixos. Pràcticament tots els documents reals antics que coneixem 

glorifiquen el rei. Per tant, un document com aquest, en què el rei admet el seu orgull i el seu 

comportament bestial, apunta a una conversió autèntica. A més, a l'escriure una carta en què 

relata la seva experiència i confessa amb humilitat la sobirania de Déu, el rei actua com a 

missioner. Ja no pot guardar-se per a si el que va experimentar i va aprendre de el Déu veritable. 

Per tant, el que hem vist en aquesta oració i lloança del rei (Dan. 4: 34-37) revela la realitat de la 

seva experiència.

El rei ara té un conjunt de valors diferent i pot reconèixer les limitacions de el poder humà. En 

una profunda pregària d'acció de gràcies, el rei exalta el poder de Déu de Daniel i admet que "tots 

els habitants de la terra són considerats com res" (Dan. 4:35). És a dir, la humanitat no té res en si 

mateixa de què vantar. Per tant, aquesta última mirada de Nabucodonosor en el llibre de Daniel 

mostra a un rei humil i agraït, que entona lloances a Déu i ens adverteix en contra de l'orgull.

Per descomptat, Déu segueix canviant vides avui. No importa com orgulloses o pecaminoses 

puguin ser les persones, en Déu hi ha misericòrdia i poder per convertir els pecadors rebels en 

fills de Déu celestial.

 Llegeix Filipencs 2: 1 al 11. Què trobem aquí que hauria eradicar l'orgull de la 
nostra vida?
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PER ESTUDIAR I meditar:

"El que va ser una vegada un orgullós monarca havia arribat a ser un humil fill de Déu; el 

governant tirànic i intolerant, un rei savi i compassiu. El que havia desafiat a el Déu de cel i 

blasfemat contra ell reconeixia ara el poder de l'Altíssim, i procurava fervorosament promoure el 

temor del Senyor i la felicitat dels seus súbdits. Sota la reprensió d'aquell que és Rei de reis i 

Senyor de senyors, Nabucodonosor havia après per fi la lliçó que necessiten aprendre tots els 

governants: que la veritable grandesa consisteix a ser veritablement bons. Va reconèixer al 

Senyor com el Déu vivent, dient: 'Ara jo Nabucodonosor lloo, engrandezco i glorifico a el Rei de 

cel, perquè totes les seves obres són veritables, i els seus camins justos; i ell pot humiliar els que 

caminen amb supèrbia '.

"El propòsit de Déu, que el major regne de l'món manifestés les seves lloances, ara s'havia 

complert. La proclama pública, en la qual Nabucodonosor va reconèixer la misericòrdia, la bondat 

i l'autoritat de Déu, va ser l'últim acte de la seva vida que registra la història sagrada "( PR 383, i l'autoritat de Déu, va ser l'últim acte de la seva vida que registra la història sagrada "( PR 383, i l'autoritat de Déu, va ser l'últim acte de la seva vida que registra la història sagrada "( PR 383, 

384).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. "L'orgull condueix a tots els altres vicis: és l'estat mental anti Déu en la seva màxima 

expressió. Et sembla exagerat això? Si és així, pensa-ho bé [...]. Com més orgull 

tinguem, més ens desagrada l'orgull en els altres. De fet, si vols esbrinar com orgullós 

ets, la manera més fàcil és preguntar-te: Quant em desagrada que els altres em rebutgin, 

o es neguin a prestar-me atenció, o fiquin la cullera, o em sermoneen, o presumeixin? La 

qüestió és que l'orgull de cada persona competeix amb l'orgull dels altres. Com jo volia 

ser el centre d'atenció en la festa, em molesta molt que un altre ho sigui. Dues persones 

iguals poques vegades concorden "(CS Lewis, Mere Christianity, pàg. 110). Què està iguals poques vegades concorden "(CS Lewis, Mere Christianity, pàg. 110). Què està iguals poques vegades concorden "(CS Lewis, Mere Christianity, pàg. 110). Què està 

volent dir Lewis amb això que potser podria ajudar-te a veure l'orgull en la teva pròpia 

vida?

2. Un tema que estudiem en aquest capítol, i en capítols anteriors, 2. Un tema que estudiem en aquest capítol, i en capítols anteriors, 

és la sobirania de Déu. Per què és tan important que entenguem aquest tema? Quin 

paper juga el dissabte per ajudar-nos a entendre aquesta veritat fonamental?


