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Dissabte 15 de febrer

PER MEMORITZAR: 

"I que el regne, i el domini i la majestat dels regnes sota de tot el cel, sigui donat a el poble dels 

sants de l'Altíssim, el regne és Regne etern, i tots els dominis li serviran i obeiran" (Dan. 7 : 27).

La descripció anterior ofereix una vista panoràmica de les imatges bíbliques que s'executen 

en segon pla en aquesta visió summament simbòlica. Afortunadament, l'àngel explica alguns dels 

detalls fonamentals de la visió perquè puguem entendre els entorns principals d'aquesta 

sorprenent profecia.

La visió de Daniel 7, el nostre tema d'aquesta setmana, és paral·lela a la son de Daniel 2. Però 
Daniel 7 amplia el revelat en Daniel 2. En primer lloc, la visió passa de nit i retrata la mar agitada 
pels quatre vents. La foscor i l'aigua ens recorden la Creació, però aquesta Creació sembla estar 
d'alguna manera distorsionada o sota atac. En segon lloc, els animals de la visió són impurs i 
híbrids, cosa que representa una violació de l'ordre creat. En tercer lloc, els animals descrits 
exerceixen domini; per tant, a l'sembla aquests poders van usurpar el domini que Déu li va donar a 
Adam a l'Edèn. En quart lloc, amb la vinguda de l'Fill de l'Home, el domini de Déu els és restituït als 
que pertany per dret.

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Daniel 7; 2 Tessalonicencs 2: 1-12; Romans 8: 1; Marc 
13:26; Lucas 09:26; Lluc 12: 8; 1 Timoteu 2: 5.

DEL MAR TEMPESTUÓS A 
NÚVOLS DELS CELS
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QUATRE ANIMALS

Llegeix Daniel 7. Quina és l'essència del que se li mostra a Daniel i de què tracta la visió?

Cada animal que veu Daniel correspon a una part de l'estàtua que se li mostra a 

Nabucodonosor, però ara es donen més detalls sobre cada regne. És interessant que totes les 

criatures, que simbolitzen les nacions paganes, siguin bèsties immundes. A més, excepte la 

quarta bèstia, Daniel defineix als animals com a semblants a algunes criatures conegudes. Per 

tant, els animals no són símbols arbitraris, ja que cada un té algunes característiques o assenyala 

algun aspecte de el regne que representa.

Lleó: Un lleó és la representació més adequada de Babilònia. Els lleons alats decoraven les Lleó: Un lleó és la representació més adequada de Babilònia. Els lleons alats decoraven les 

parets d'un palau i altres obres d'art babilònic. A l'lleó representat en la visió finalment li arrenquen 

les ales, es per sobre les seves potes del darrere com un home i rep un cor humà. Aquest procés 

simbolitza la decadència de l'Imperi Babilònic sota els seus reis posteriors.

ós: L'ós representa l'Imperi medopersa. El fet que s'aixequi per un costat indica la superioritat ós: L'ós representa l'Imperi medopersa. El fet que s'aixequi per un costat indica la superioritat 

dels perses sobre els medes. Les tres costelles entre les dents representen les tres conquestes 

principals de l'Imperi medopersa: Lidia, Babilònia i Egipte.

lleopard: El lleopard veloç representa l'Imperi Grec que va fundar Alexandre el Gran. Les lleopard: El lleopard veloç representa l'Imperi Grec que va fundar Alexandre el Gran. Les 

quatre ales fan que aquesta bèstia sigui encara més veloç, una adequada representació 

d'Alejandro, que en pocs anys va sotmetre a tot aquest sector de l'món sota el seu domini.

La bèstia espantosa i terrible: Mentre que les entitats anteriors només s'assemblen als animals La bèstia espantosa i terrible: Mentre que les entitats anteriors només s'assemblen als animals 

esmentats, aquesta té identitat pròpia. És a dir, a les primeres se les representa "com" un lleó o 

"com" un ós, però aquesta no es compara amb res. Aquesta bèstia amb múltiples banyes també 

sembla molt més cruel i rapinyaire que les anteriors. Com a tal, és una representació adequada de 

la Roma pagana, que va conquerir, va governar i va trepitjar el món amb peus de ferro.

Tots aquests milers d'anys d'història humana han anat succeint tal com va ser predit. Quant 

consol et dóna saber que Déu governa per sobre de tot el clam, el desconcert i, de vegades, el 

caos absolut? Què ens ensenya això sobre la veracitat de les Escriptures?
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LA BANYA PETIT

Llegeix Daniel 7: 7, 8 i 19 a el 25. Qui és el poder de la banya petit que sorgeix 

directament de la quarta bèstia i continua sent part d'ella?

Ahir vam aprendre que l'animal ferotge de deu banyes que governa el món amb la major 

crueltat representa la Roma pagana. Ara hem de considerar la banya petit i el poder que 

representa. Com es mostra a la visió, el quart animal té deu banyes, dels quals tres van ser 

arrencats per donar pas a una banya petit. Aquest banya té ulls humans i parla "grans coses" 

(Dan. 7: 8). Està clar que la banya petit sorgeix de l'entitat representada per l'animal terrible, que 

és la Roma pagana. En certa manera, la banya estén, o manté, algunes característiques de la 

Roma pagana. És només una etapa posterior de el mateix poder.

Daniel veu que aquest altre banya fa guerra contra els sants. L'àngel li explica que aquesta 

banya és un regne que realitzarà tres actes il·lícits: (1) pronunciar grans coses contra l'Altíssim, 

(2) perseguir els sants de l'Altíssim, i (3) intentar canviar els temps i la llei. I, com a conseqüència, 

els sants serien lliurats a les mans. A continuació, l'àngel dóna el termini per a les activitats de la 

banya petit: temps, i temps i mig temps. En aquest exemple de llenguatge profètic, la paraula temps significa banya petit: temps, i temps i mig temps. En aquest exemple de llenguatge profètic, la paraula temps significa banya petit: temps, i temps i mig temps. En aquest exemple de llenguatge profètic, la paraula temps significa banya petit: temps, i temps i mig temps. En aquest exemple de llenguatge profètic, la paraula temps significa banya petit: temps, i temps i mig temps. En aquest exemple de llenguatge profètic, la paraula temps significa 

"any", de manera que l'expressió temps significa anys, una forma dual: "dos anys". Per tant, aquest "any", de manera que l'expressió temps significa anys, una forma dual: "dos anys". Per tant, aquest "any", de manera que l'expressió temps significa anys, una forma dual: "dos anys". Per tant, aquest 

és un període de tres anys i mig profètics que, segons el principi dia / any, indica un període de 

1.260 anys. Durant aquest temps, la banya petit organitza un atac contra Déu, persegueix els 

sants i intenta canviar la Llei de Déu.

Llegeix febrer Tessalonicencs 2: 1 a l'12 Quines similituds hi ha entre l'home de pecat i 

la banya petit? De què poder creiem que està parlant, i per què? Quin és l'únic poder que 

va derivar de la Roma pagana, però continua formant part de Roma ?; poder que s'estén 

des de l'època de la Roma pagana fins a la fi de l'món, el que significa que encara existeix 

avui.
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VAN SER LLOCS TRONS

Després de la visió dels quatre animals i les activitats de la banya petit, el profeta veu una 

escena de judici al cel (Dan. 7: 9, 10, 13, 14). Quan el tribunal es reuneix, es col·loquen trons i 

l'Ancià de dies pren seient. Com a mostra l'escena celestial, milers i milers d'éssers celestials 

serveixen davant de l'Ancià de dies, el tribunal es senti i s'obren els llibres.

És important notar que aquest judici té lloc després de el període de És important notar que aquest judici té lloc després de el període de És important notar que aquest judici té lloc després de el període de 

1.260 anys d'activitat de la banya petit (538-1798 dC; veure la lliçó de divendres) però abans de la 1.260 anys d'activitat de la banya petit (538-1798 dC; veure la lliçó de divendres) però abans de la 1.260 anys d'activitat de la banya petit (538-1798 dC; veure la lliçó de divendres) però abans de la 

instauració del Regne final de Déu. De fet, tres vegades apareix la següent seqüència en la visió:instauració del Regne final de Déu. De fet, tres vegades apareix la següent seqüència en la visió:instauració del Regne final de Déu. De fet, tres vegades apareix la següent seqüència en la visió:

Fase de banya petit (538-1798)

judici celestial

El Regne etern de Déu

Llegeix Daniel 7:13, 14, 21, 22, 26 i 27. De quina manera el Judici beneficia el poble de Déu?

L'Antic Testament descriu diversos actes de judici que s'emeten des del Tabernacle i el 

Temple, però el judici a què es fa referència aquí és diferent. Aquest és un judici còsmic que 

afecta no només a la banya petit sinó també als sants de l'Altíssim, que finalment rebran el regnat.

Daniel 7 no descriu el Judici ni dóna detalls sobre la seva començament ni fi. Però dóna a 

entendre que el Judici es porta a terme després de l'atac de la banya petit contra Déu i el seu 

poble. Per tant, el propòsit és emfatitzar el començament d'un judici de proporcions còsmiques. A 

l'estudiar Daniel 8 i 9 (veure pròximes setmanes), aprendrem sobre el moment en què comença el 

Judici i el fet que aquest judici està relacionat amb la purificació de l'Santuari celestial en el Dia de 

l'Expiació celestial. La lliçó és que indubtablement tindrem un judici preadvenimiento al cel, que 

estarà a favor de el poble de Déu (Dan. 7:22).

Per què és tan important que entenguem el que Jesús va aconseguir per nosaltres a la Creu per poder 

tenir seguretat en el Dia de l'Judici? Què esperança tindríem, o podríem tenir, sense la Creu? (Veure 

Rom. 8: 1.)
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LA VINGUDA DEL FILL DE L'HOME

Llegeix Daniel 07:13. Qui és aquest fill d'home aquí i com ho identifiques? (Veure a més Mar. 

13:26; Mat. 08:20; 9: 6; Luc. 09:26, 12: 8).

A mesura que es desenvolupa el Judici, una figura més important entra en escena: un com fill 

d'home. Qui és? En primer lloc, aquest fill d'home apareix com un personatge celestial individual. 

Però, com el títol ho indica, també mostra trets humans. En altres paraules, és diví-humà i té un 

paper actiu en el Judici. En segon lloc, el Fill de l'Home que ve en els núvols del cel és una imatge 

comuna de la Segona Vinguda en el Nou Testament. No obstant això, en Daniel 07:13 

específicament, no es descriu a aquest fill d'home venint de el cel a la Terra, sinó desplaçant 

horitzontalment, d'un lloc de el cel a un altre per presentar-se davant de l'Ancià de dies. En tercer 

lloc, la representació d'aquest fill d'home que ve en els núvols de cel suggereix una manifestació 

visible de el Senyor.

Aquest fill d'home és també un personatge real. Rep "domini, glòria i regne perquè tots els 

pobles, nacions i llengües li servissin" (Dan. 7:14). El verb "servir" també es pot traduir com 

"adorar". Apareix nou vegades en els capítols 1 a el 7 (Dan. 3:12, 14, 17, 18, 28; 06:16, 20; 07:14, 

27) i transmet la idea de retre homenatge a una deïtat. Llavors, com a conseqüència de l'intent de 

canviar la Llei de Déu, el sistema religiós representat per la banya petit corromp l'adoració deguda 

a Déu. El judici que aquí es descriu mostra que finalment es restableix la veritable adoració. El 

sistema d'adoració establert pel sistema papal, entre altres elements, col·loca a un ésser humà 

caigut com a mediador entre Déu i la humanitat. Daniel mostra que l'únic mediador capaç de 

representar la humanitat davant Déu és aquest fill d'home. Com diu la Bíblia, "perquè hi ha un sol 

Déu, i un sol mitjancer entre Déu i els homes, Jesucrist home" (1 Tim. 2: 5).

De tot el que hem llegit a la Bíblia sobre la vida i el caràcter de Jesús, ¿què és el més 

reconfortant a l'saber que ell és tan essencial en el judici que aquí es descriu?
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SANTS DEL ALTÍSSIM

Què passa amb el poble de Déu segons els següents versicles? Daniel 7:18, 21, 22, 25 i 27.

Els "sants de l'Altíssim" és una designació de la vila de Déu. El poder representat per la 

banya petit els ataca. A causa de que insisteixen en romandre fidels a la Paraula de Déu, són 

perseguits durant l'època de govern papal. Els cristians també van ser perseguits durant el temps 

de l'Imperi Romà pagà (la quarta bèstia), però la persecució que s'esmenta en Daniel 07:25 és 

una persecució dels sants per part de la banya petit, que sorgeix recentment després que acaba 

la fase pagana de Roma.

No obstant això, el poder mundà no sotmetrà a l'opressió a el poble de Déu per sempre. El 

Regne de Déu reemplaçarà als regnes de el món. Curiosament, en aquesta visió, a l'fill d'home "li 

va ser donat domini, glòria i regne" (Dan. 7:14). Però, en la interpretació brindada per l'àngel, són 

els "sants" els que reben el Regne (Dan. 7:18). No hi ha contradicció aquí. A causa de que aquest 

fill d'home està relacionat amb Déu i amb la humanitat, la seva victòria és la victòria d'aquells a qui 

ell representa.

Quan el gran sacerdot li va preguntar a Jesús si era el Messies, el Fill de Déu, Jesús es va 

remetre a l'Salm 110: 1 i Daniel 7:13 i 14, i va dir: "Jo sóc; i veureu a el Fill de l'Home assegut a la 

dreta de el poder de Déu, i venint en els núvols de cel "(Mar. 14:62). Per tant, Jesús és el que ens 

representa al tribunal celestial. Ell ja ha derrotat els poders de les tenebres i comparteix el seu 

triomf amb els que s'acosten a ell. Per tant, no hi ha raó per témer. Com l'apòstol Pau tan 

encertadament declara: "Abans, en totes aquestes coses som més que vencedors per mitjà 

d'aquell que ens va estimar. Per la qual cosa estic segur que ni la mort, ni la vida, ni àngels, ni 

principats, ni potestats, ni el present, ni el futur, ni la part alta, ni la profunditat, ni cap altra cosa 

creada ens podrà separar de l' amor de Déu,

Fixa't amb quina precisió la visió de Daniel representa la història, milers d'anys abans. En quina 

mesura això hauria d'ajudar a aprendre a confiar en totes les promeses de Déu per al futur?
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Una mirada ràpida a la història revela que després de la caiguda de l'Imperi Romà, que va 

sobrevenir pels atacs dels bàrbars de nord, el bisbe de Roma va aprofitar l'enderrocament de tres 

tribus bàrbares i es va consolidar com l'únic poder de Roma a partir de 538 dC En aquest procés, 

va adoptar diverses funcions institucionals i polítiques de l'emperador romà. D'allí va sorgir el 

Papat, investit amb el poder temporal i religiós, fins que el 1798 Napoleó el va deposar. Això no li 

va posar fi a Roma, sinó només a aquesta fase específica de persecució. El Papa no només 

pretenia ser el vicari de Crist, sinó a més va introduir diverses doctrines i pràctiques contràries a la 

Bíblia. El purgatori, la penitència,

"Per si mateix, l'home no pot enfrontar aquestes acusacions de l'enemic. Amb les seves robes 

tacades de pecat, confessa la seva culpabilitat davant de Déu. Però Jesús, el nostre advocat, 

presenta una súplica eficaç en favor de tots els que mitjançant el penediment i la fe li han confiat 

la guarda de les seves ànimes. Intercedeix per la seva causa i venç al seu acusador amb els 

poderosos arguments de l'Calvari. La seva perfecta obediència a la Llei de Déu li ha donat tot 

poder al cel ia la Terra, i ell demana al seu Pare misericòrdia i reconciliació per a l'home culpable. 

A l'acusador dels seus fills, declara: 'Senyor et reprèn, oh Satanàs! Aquests són la compra de la 

meva sang, tions arrencats de foc '. I, els que confien en ell amb fe reben la consoladora promesa: 

'Mira que he tret de tu la teva pecat, i t'he fet vestir de robes de gala' (Zac. 3: 4) "( PR 430, 431).'Mira que he tret de tu la teva pecat, i t'he fet vestir de robes de gala' (Zac. 3: 4) "( PR 430, 431).'Mira que he tret de tu la teva pecat, i t'he fet vestir de robes de gala' (Zac. 3: 4) "( PR 430, 431).

PREGUNTA PER DIALOGAR:

Repassa totes les característiques de el poder de la banya petit que sorgeix de la quarta 

bèstia, Roma, i continua formant part d'ella. Quin és l'únic poder que va sorgir de la Roma pagana 

fa molts segles i que, a més d'haver perseguit a el poble de Déu, segueix existint en l'actualitat? 

Per què aquesta identificació clara hauria d'ajudar a protegir-nos de les especulacions sobre la 

seva identitat, inclosa la idea que la banya petit es refereix a un rei grec pagà que va desaparèixer 

de la història més d'un segle i mig abans de la primera vinguda de Jesús ? Aquestes clares 

senyes d'identitat, com haurien de protegir també de la creença que la banya petit és un poder 

que sorgirà en el futur?

PER A ESTUDIAR I MEDITAR:


