
40

DE LA ARROGÀNCIA A LA 

DESTRUCCIÓ

Dissabte 1º de febrer

LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Daniel maig; Apocalipsi 17: 4-6; Salm 96: 5; LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Daniel maig; Apocalipsi 17: 4-6; Salm 96: 5; 

Colossencs 1: 15-17; Romans 1: 16-32; Eclesiastès 8:11; Apocalipsi 14: 8.

PER MEMORITZAR: 

"Ell muda els temps i les edats; lleva reis, i posa reis; dóna la saviesa als savis, i la ciència als 

entesos "(Dan. 2:21).

Lliçó 6: Pel 8 de febrer de 2020

                
               

               
                

               
              

                 
              

              
                 

                 
         

En Daniel 5, la Paraula de Déu ens dóna un exemple poderós de la arrogància humana 
que acaba d'una manera sorprenent i dramàtica. Tot i que es podria dir que a 
Nabucodonosor va portar molt de temps aprendre la lliçó, al menys la va aprendre. El 
seu nét, Baltasar, no. A l'usar els gots de l'Temple en una orgia palatina, Baltasar els
profana. Aquest acte de profanació equival no només a desafiar Déu sinó a atacar a 
Déu mateix. D'aquesta manera, Baltasar omple la copa de les seves iniquitats a l'actuar 
de forma semblant a la banya petit (veure Dan. 8), que va atacar els pilars de el 
Santuari de Déu. A l'eliminar el domini de Baltasar, Déu prefigura el que aconseguirà 
contra els enemics del seu poble en els últims dies. Els esdeveniments narrats en 
Daniel maig van tenir lloc a 539 a.C., la nit en què Babilònia va caure davant l'exèrcit
medopersa. Aquí ocorre la transició de l'or a la plata predita en Daniel 2. Un cop més, 
resulta evident que Déu governa en els assumptes del món.
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Llegeix Daniel 5: 1 a el 4 juntament amb Daniel 1: 1 i 2. Què té de dolent el que fa Baltasar? 

Això que fa com revela el seu veritable caràcter? Compara els seus actes amb Apocalipsi 17: 4 a 

l'6. Què paral·lelismes pots trobar?

El rei mana que els estris sagrats de el Temple de Jerusalem s'utilitzin com a recipients per 

beguda. Nabucodonosor s'apodera dels gots de el Temple de Jerusalem, però els col·loca a la 

casa del seu déu, el que demostra que al menys respecta el seu estatus sagrat. No obstant això, 

Baltasar converteix els vasos sagrats a estris per beure de la manera més profana.

Mentre bevien dels vasos sagrats, els dignataris de Baltasar "van lloar als déus d'or i de plata, 

de bronze, de ferro, de fusta i de pedra" (Dan. 5: 4). Cal assenyalar que s'esmenten 06:00 

materials. Els babilonis feien servir el sistema sexagesimal (un sistema basat en el nombre 

seixanta), en contrast amb el sistema decimal que utilitzem en l'actualitat (basat en el nombre 

deu). Així, les sis categories de déus representen la totalitat de les deïtats babilòniques i, per tant, 

la plenitud de sistema religiós babilònic. Curiosament, l'ordre dels materials segueix l'ordre dels 

components de l'estàtua de el somni de Nabucodonosor, excepte que la fusta reemplaça l'argila. 

Com en el somni, la pedra apareix en últim lloc; encara que aquí s'indica la composició material 

dels ídols,

Aquesta festa ofereix una representació adequada de la Babilònia de el temps de la fi, com 

apareix en el llibre de Apocalipsi. A l'igual que Baltasar, la dona de la Babilònia de el temps de la fi 

sosté una copa d'or i ofereix beguda contaminada a les nacions. En altres paraules, mitjançant 

falses doctrines i un sistema d'adoració distorsionat, la Babilònia moderna sedueix el món cap al 

mal (Apoc. 17: 4-6), aliena a el judici que aviat caurà sobre ella. Un dia el judici arribarà.

LA FESTA DE BALTASAR

Quines són les formes en què la nostra societat i la nostra cultura profanen la veritat 
de la Paraula de Déu? Com podem estar atents per no formar part d'aquesta 
profanació, ni tan sols de manera subtil? Porta la teva resposta a la classe dissabte.
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UN VISITANT NO CONVIDAT

Llegeix Daniel 5: 5 a l'8. Què passa, i per què el rei respon d'aquesta manera? En quins 

aspectes el relat és paral·lel a Daniel 2, i per què és important aquest paral·lelisme? (Veure Sal. 96: 

5; Col. 1: 15-17.)

A l'igual que Nabucodonosor en crisis anteriors (Dan. 2: 2; Dan. 4: 7), Baltasar crida els 

astròlegs, els caldeus i els endevins per dilucidar l'escriptura misteriosa. I, per assegurar-se que 

donin el millor de si, el rei els promet honors extravagants: (1) vestimenta porpra, un color usat per 

la reialesa en l'antiguitat (Est. 08:15); (2) una cadena d'or, que era senyal d'alt estatus social (Gn. 

41:42); i (3) el tercer lloc com a governant de el regne. Aquesta última recompensa reflecteix amb 

precisió les circumstàncies històriques de Babilònia en aquest moment. A causa de que Baltasar 

governava en segon lloc com corregente amb el seu pare, Nabonido, ofereix el tercer lloc com a 

governant. Però, tot i les temptadores recompenses, els savis, un cop més, no aporten cap 

explicació.

A més de tots els seus pecats, el rei intenta trobar saviesa en el lloc equivocat. Els experts 

babilònics no poden dilucidar el significat de l'missatge. Està escrit en la seva llengua, arameu, 

com veurem demà, però no poden entendre les paraules. Això podria recordar-nos el que el 

Senyor diu per mitjà d'Isaïes: "Perquè perirà la saviesa dels seus savis, i s'esvairà la intel·ligència 

dels seus entesos" (Isa. 29:14). Després d'esmentar aquest versicle, l'apòstol Pau declara: "On és 

el savi? On és l'escrigui? On és el disputador d'aquest segle? No ha embogit Déu la saviesa de 

l'món? Doncs ja que en la saviesa de Déu, el món no va conèixer a Déu mitjançant la saviesa, va 

agradar a Déu salvar els creients per la bogeria de la predicació "(1 Cor. 1:20, 21).

Algunes veritats són massa importants perquè la humanitat intenti descobrir-les per si 

mateixa. Per això Déu ens revela aquestes veritats.

Pensa en quines serien les recompenses i, donat el que estava a punt de succeir, com 
de inútils realment eren aquestes recompenses. Què hauria de dir-nos això sobre com 
de fugaços poden ser les coses de l'món i per què sempre hem de tenir en ment la 
perspectiva de l'eternitat en tot el que fem?
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ENTRA LA REINA

Llegeix Daniel 5: 9 a l'12 Què diu la reina sobre Daniel que el rei ja hauria d'haver 

sabut? El fet que fins i tot ignorés l'existència de Daniel, què ens diu d'ell?

A mesura que el saló de banquets entra en caos a causa de l'misteriós missatge escrit a la 

paret, arriba la reina i li ofereix una solució a l'confós rei. Li recorda que està Daniel, qui va 

demostrar capacitat per interpretar somnis i resoldre misteris durant l'època de Nabucodonosor. Si 

Baltasar hagués estat tan intel·ligent com el seu predecessor, hauria sabut on anar per trobar el 

significat d'aquesta misteriosa escriptura. La intervenció de la reina va resultar necessària per al 

rei, que a hores d'ara sembla totalment perdut pel que fa a què fer a continuació. Les paraules de 

la reina sonen a reprensió per Baltasar per haver passat per alt a l'única persona de el regne que 

podia interpretar l'escriptura misteriosa. I també li dóna a l'rei un currículum oral de Daniel: el 

profeta té l'Esperit de el Sant Déu; llum, enteniment i saviesa divins; un esperit excel·lent; 

coneixement; és capaç de comprendre i interpretar somnis, resoldre endevinalles i explicar 

enigmes; va ser cap dels mags, astròlegs, caldeus i endevins a l'època de Nabucodonosor (Dan. 

5:11, 12).

A hores d'ara, novament ens preguntem per què Baltasar havia ignorat a Daniel. El passatge 

no ofereix una resposta directa a aquesta pregunta, però suposem que en aquest moment Daniel, 

després de treballar per al rei a l'almenys fins al tercer any del seu regnat (Dan. 8: 1, 27), ja no 

estava en servei actiu . Un factor podria ser l'edat de Daniel. Probablement tenia uns vuitanta 

anys, i és factible que el rei hagi volgut reemplaçar l'antiga dirigencia per una generació més jove. 

Potser també hagi decidit ignorar a Daniel perquè no volia comprometre amb el Déu de Daniel. 

Però, qualsevol que sigui la raó o la combinació de raons, continua sent cridaner que algú amb 

una trajectòria com la de Daniel pogués passar a l'oblit tan ràpidament.

Llegeix Romans 1:16 a l'32. De quines maneres veiem que es manifesta el principi expressat 

en aquests versicles, no només en aquesta història, sinó també en el món actual?



44

Lliçó 6 | Dimecres 5 d'febrerLliçó 6 | Dimecres 5 d'febrer

Llegeix Daniel 5:13 a el 28. Quina és la raó que presenta Daniel per la ràpida caiguda d'aquest rei?

Forçat per les circumstàncies, el rei recorre a consultar a Daniel, però sembla que ho fa amb 

reticència. Això potser reveli més sobre l'actitud del rei cap al Déu de Daniel que cap al mateix 

Daniel.

Al seu torn, la resposta de Daniel a l'oferiment de recompensa del rei diu molt sobre les 

prioritats i el caràcter de Daniel. També és probable que Daniel, a el conèixer el significat de les 

paraules misterioses, s'adoni de com inútil és la recompensa.

Llavors, Daniel acusa el rei de tres càrrecs.

En primer lloc, Baltasar va ignorar totalment l'experiència de Nabucodonosor. Altrament, 

s'hauria penedit i humiliat com el seu antecessor.

En segon lloc, Baltasar va usar els gots de el Temple per beure vi i lloar els seus ídols. Aquí 

Daniel esmenta els sis tipus de materials utilitzats per fer ídols en el mateix ordre assenyalat 

anteriorment.

En tercer lloc, el rei es va oblidar de glorificar "a el Déu en la mà està la teva vida, i els són 

tots els teus camins, [i que] mai honraste" (Dan. 5:23).

Després d'ocupar-se dels errors del rei, Daniel procedeix a la interpretació. Ara descobrim 

que el grafit diví consisteix en tres verbs arameus (el primer es repeteix). El rei i els seus savis van 

haver d'haver sabut el significat bàsic: MENE: "comptat"; Tekel: "pesat" i PERES: "dividit".

Com l'exèrcit medopersa estava a les portes de Babilònia, el rei i els savis van haver d'haver 

sospitat algun significat ominós en aquesta escriptura, però els savis no es van atrevir a 

esmentar-res desagradable a rei. Només Daniel demostra ser capaç de descodificar el veritable 

missatge com una declaració significativa per transmetre el seu significat complet a Baltasar: 

"MENE: Va comptar Déu teu regne, i li ha posat fi. Tekel: Pesat has estat en balança, i vas ser 

trobat mancat. PERES: El teu regne ha estat trencat, i donat als medes i als perses "(Dan. 5: 

25-28).

No són precisament paraules de consol i alegria.

El judici va arribar amb prestesa sobre el rei. Com podem aprendre a confiar en Déu quan, de moment, 

la justícia i el judici encara no han arribat? (Veure Ecl. 3:17; 08:11; Mat. 00:36; Rm. 14:12.)

PESAT I TROBAT VA FALTAR
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LA CAIGUDA DE BABILONIA

Llegeix Daniel 5:29 a l'31 juntament amb Apocalipsi 14: 8; 16:19; i 18: 2. Què podem aprendre sobre la 

caiguda de la Babilònia de Baltasar que assenyala la caiguda de la Babilònia de el temps de la fi?

Més enllà dels seus errors, Baltasar és un home de paraula. Per això, tot i les males notícies, 

queda satisfet amb la interpretació que li va donar Daniel, per la qual cosa li atorga a l'profeta els 

regals promesos. A l'sembla, a l'admetre la veritat de l'missatge de Daniel, el rei reconeix 

implícitament la realitat de el Déu de Daniel. Curiosament, Daniel ara accepta els regals que va 

rebutjar abans, probablement perquè aquests regals ja no poden influir en la seva interpretació. A 

més, a hores d'ara, aquests regals no tenen significat, ja que l'Imperi està a punt de caure. Per 

tant, probablement per cortesia, el profeta accepta les recompenses, sabent perfectament que 

serà el tercer governant de el regne per unes poques hores només.

Exactament com ho va anunciar el profeta, Babilònia cau. I ho fa ràpidament; mentre el rei i 

els seus cortesans beuen, la ciutat cau sense cap batalla. Segons l'historiador Heròdot, els perses 

van cavar un canal per desviar el riu Eufrates i van envair la ciutat a través de la llera del riu. 

Aquesta mateixa nit Baltasar és assassinat. El seu pare, el rei Nabonido, ja havia abandonat la 

ciutat, lliurant més tard als nous governants. D'aquesta manera, el més gran imperi que la 

humanitat hagi conegut fins a aquest moment va arribar a la seva fi. Babilònia, el cap d'or, ja no 

existia ...

"A Baltasar se li havien donat moltes oportunitats per conèixer la voluntat de Déu i posar-la en 

pràctica. Havia vist que el seu avi Nabucodonosor va ser bandejat de la societat dels homes. 

Havia vist que l'intel·lecte de què es gloriaba l'orgullós monarca li va ser arrabassat per aquell que 

l'hi va donar. Havia vist que el rei va ser expulsat del seu regne, i ja en companyia de les bèsties 

de camp. Però l'amor de Baltasar per la diversió i la autoglorificació va esborrar les lliçons que mai 

hauria d'haver oblidat; i va cometre pecats similars als que van implicar judicis insignes sobre 

Nabucodonosor. Va desaprofitar les oportunitats que se li van concedir misericordiosament, sense 

tenir en compte les oportunitats que tenia al seu abast per familiaritzar-se amb la veritat "( BE, 25 tenir en compte les oportunitats que tenia al seu abast per familiaritzar-se amb la veritat "( BE, 25 tenir en compte les oportunitats que tenia al seu abast per familiaritzar-se amb la veritat "( BE, 25 

de abril de 1898).

Quines oportunitats tenim per "familiaritzar-nos amb la veritat"? Què significa això? En quin 

moment podem dir que estem familiaritzats amb tota la veritat que necessitem saber?
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Les grans festes eren comuns en les corts de l'món antic. Als reis els encantava fer festes 

amb extravagància i luxe per mostrar la seva grandesa i seguretat en si mateixos. Encara que no 

coneixem tots els detalls d'aquesta festa en particular, sabem que va tenir lloc quan l'exèrcit 

medopersa estava preparat per atacar Babilònia. Però humanament parlant, no hi havia raó per 

preocupar-se. Babilònia tenia parets fortificades, un subministrament d'aliments per a molts anys i 

molta aigua, perquè el riu Eufrates travessava el cor de la ciutat. Així que, el rei Baltasar no va 

tenir objeccions a fer una festa mentre l'enemic envoltava la ciutat. I va ordenar una celebració 

transcendental, que aviat va degenerar en una orgia. Què poderós testimoni per l'arrogància de la 

humanitat, especialment en contrast amb el poder de el Senyor.

"La història de les nacions ens parla a nosaltres avui. Déu va assignar a cada nació i individu 

un lloc al seu gran pla. Avui els homes i les nacions són provats per la plomada que està a la mà 

d'aquell que no comet error. Per la seva pròpia elecció, cada un decideix el seu destí, i Déu ho 

regeix tot per complir els seus propòsits "( PR 393).regeix tot per complir els seus propòsits "( PR 393).regeix tot per complir els seus propòsits "( PR 393).

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. A classe, analitzin la resposta a la pregunta de diumenge cap a les 

formes en què la societat i la cultura profanen la veritat de Déu. Quines són aquestes formes i 

com hauríem nosaltres, com a església i individualment, respondre a aquestes profanacions?

2. Què ens ensenya aquesta història? En quin sentit la salvació no té

a veure tant amb el que sabem sinó amb com responem al que sabem? (Veure Dan. 5:22.)

3. Llegeix Daniel 05:23. Quins principis espirituals importants es trobin

tran en aquest versicle? Per exemple, de quina manera el text ens adverteix en contra de el 

desafiament a Déu? O què ens ensenya el verset sobre Déu no només com a Creador sinó també 

com Sustentador de la nostra existència?

4. Fins i tot sense saber què volen dir les paraules, Baltasar es va espantar (Dan. 

5: 6). Què ens diu això sobre el que significa viure amb càrrec de consciència?

PER A ESTUDIAR I MEDITAR:


