Lliçó 9: Per el 29 de febrer de 2020

DE LA CONTAMINACIÓ A LA
PURIFICACIÓ

Dissabte 22 d'febrer
LEE PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Daniel 8; Daniel 02:38; Gènesi 11: 4; Levític 16;
Hebreus 9: 23-28.

PER MEMORITZAR:

"I ell va dir: Fins a dos mil tres tardes i matins; després el Santuari serà purificat "(Dan. 8:14).

El 548/547 a.C. se li va donar a l'profeta la visió que es presenta a Daniel 8, que brinda
alguns aclariments importants sobre el judici a què es fa referència en Daniel 7. A
diferència de les visions de Daniel 2 i 7, la visió de Daniel 8 omet a Babilònia i comença
amb Medopersia, perquè en aquest llavors Babilònia estava en decadència i els perses
estaven a punt de reemplaçar a Babilònia com la propera potència mundial. La visió de
Daniel 8 és paral·lela a la de Daniel 7. El llenguatge i els símbols canvien en Daniel 8,
perquè s'analitza en detall la purificació de l'Santuari celestial en relació amb el Dia de
l'Expiació celestial. Per això, la contribució especial de Daniel 8 radica en la seva èmfasi
en aspectes de l'Santuari celestial. Mentre Daniel 7 mostra a tribunal celestial i a un
com fill d'home que rep el Regne, Daniel 8 mostra la purificació de l'Santuari celestial.
Llavors, com indiquen els paral·lelismes entre aquests dos capítols, la purificació de
l'Santuari celestial representada en Daniel 8 correspon a l'escena de l'Judici de Daniel
7.
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EL CARNERO I EL BOC
Llegeix Daniel 8. De què es tracta aquesta visió i com es compara amb el que hem vist en
Daniel 2 i 7?

A l'igual que en Daniel 2 i 7, aquesta és una altra visió de l'aparició i la caiguda dels imperis
mundials, encara que amb un simbolisme diferent. Aquest simbolisme està directament relacionat
amb el Santuari de Déu. En aquest cas, s'utilitzen els símbols d'un moltó i un boc, o boc (NTV,
DHH, PDT), per la seva connexió amb el ritual de el Santuari en el Dia de l'Expiació, una ocasió
de judici a l'antic Israel . Els moltons i els bocs s'utilitzaven com a ofrenes sacrificials al servei de
l'Santuari. Però els dos s'esmenten junts només en el Dia de l'Expiació. Per tant, aquí es tria
intencionalment a aquests dos animals per evocar el Dia de l'Expiació, que és un èmfasi important
de la visió.

A mesura que es desenvolupa la visió, Daniel veu un moltó que envesteix en tres direccions
diferents: cap a l'oest, cap al nord i cap al sud (Dan. 8: 4). Aquest moviment triple indica l'expansió
d'aquest poder: "Cap bèstia podia parar davant d'ell, ni hi havia qui escapés del seu poder; i feia
conforme a la seva voluntat, i s'engrandia "(Dan. 8: 4). Com explica l'àngel, el moltó amb dues
banyes representa l'Imperi medopersa (Dan. 8:20), i les tres direccions molt probablement
assenyalin literalment les tres conquestes principals d'aquesta potència mundial.

A continuació, apareix un boc amb una gran banya, representant l'Imperi Grec sota el
comandament d'Alexandre el Gran (Dan. 8:21). El fet que el boc es mogui "sense tocar terra"
(Dan. 8: 5) significa que avança ràpidament. Aquest simbolisme reflecteix la rapidesa de la
conquesta d'Alejandro, que Daniel 7 presenta com un lleopard alat. Però, com ho indica la
profecia, quan el boc estava "en la seva major força, aquell gran banya va ser trencat" (Dan. 8: 8) i
va donar pas a quatre banyes, que s'estenen als quatre quadrants de la brúixola. Això es compleix
quan Alejandro mor a Babilònia al juny de 323 aC als 33 anys, i el seu regnat es divideix entre els
seus quatre generals.

Entre Daniel 2:38 i Daniel 8:20 i 21, s'esmenten tres dels quatre imperis revelats en les visions.
Aquest fet sorprenent com hauria de ajudar-nos a confirmar l'exactitud de la nostra
interpretació d'aquestes profecies?
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EL SORGIMENT LA BANYA PETIT
Llegeix amb atenció Daniel 8: 8 al 12. En quines direccions es mou aquesta banya petit i
per què és important entendre això?

Després de descriure els quatre banyes que s'estenen als quatre vents de cel, el text bíblic
diu que d'un va sorgir una banya petit. La pregunta és si aquesta banya / poder prové d'un dels
quatre banyes que, com vam veure ahir, representen als quatre generals d'Alejandro, o d'un dels
quatre vents. L'estructura gramatical de el text en l'idioma original indica que aquesta banya prové
d'un dels quatre vents de cel. I, com que aquest poder sorgeix després de l'Imperi Grec i els seus
quatre ramificacions, una interpretació comuna és que aquesta banya és Roma, primer pagana i
després papal. "Aquest banya petit representa Roma en les seves dues fases: pagana i papal.
Daniel va veure a Roma primer en la seva fase imperial i pagana quan combatia contra el poble
jueu i els cristians primitius, i després en la seva fase papal, CBA 4: 868).

D'acord amb el text bíblic, la banya petit en primer lloc va efectuar un moviment horitzontal i
"va créixer molt a sud, i a l'orient, i cap a la terra gloriosa" (Dan. 8: 9). Aquestes tres direccions
corresponen a les tres regions principals que van caure sota el domini de la Roma pagana.
A mesura que la banya petit es converteix en l'actor principal de la visió, la seva expansió
vertical rep atenció detallada. En aquest sentit, hi ha una estreta correspondència entre aquesta
banya de Daniel 8 i la banya petit de Daniel 7, com ho mostra la següent comparació: (1) els dos
banyes són petits a el principi (Dan. 7: 8; 8: 9); (2) tots dos es fan grans posteriorment (Dan. 7:20;
8: 9); (3) tots dos són poders perseguidors (Dan. 7:21, 25; 08:10, 24); (4) tots dos s'exalten a si
mateixos i són blasfems (Dan. 7: 8, 20, 25; 08:10, 11, 25); (5) tots dos ataquen el poble de Déu
(Dan. 7:25; 08:24); (6) tots dos tenen aspectes de la seva activitat que estan delineats pel temps
profètic (Dan. 7:25; 08:13, 14); (7) tots dos arriben fins al temps de la fi (Dan. 7:25, 26; 08:17, 19);
i (8) tots dos pateixen una destrucció sobrenatural (Dan. 7:11, 26; 08:25). Finalment, atès que la
banya petit de Daniel 7 representa el Papat, l'expansió vertical de la banya petit en Daniel 8 ha de
representar el mateix poder. Per tant, a l'igual que a Daniel 2 i 7, l'última potència principal és
Roma, tant pagana com papal.
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L'ATAC A SANTUARI
Llegeix Daniel 8:10 a el 12. Quin tipus d'activitat realitza la banya petit?

En Daniel 8:10, la banya petit intenta replicar, en el nivell espiritual, els esforços dels
constructors de Babel (Gn. 11: 4). Els termes "exèrcit" i "estrelles" poden referir-se a el poble de
Déu de l'Antic Testament. A Israel hi crida hosts / exèrcits de el Senyor (Éxo. 00:41). Daniel també
mostra que els fidels de Déu brillen com les estrelles (Dan. 12: 3). Òbviament, això no és un atac
literal als cossos celestes, sinó una persecució a el poble de Déu, la "ciutadania del cel" (Fil.
03:20). Encara que milers de cristians van ser assassinats per emperadors pagans, l'enfocament
ara està en les activitats verticals de la banya petit. Per tant, el compliment final d'aquesta profecia
s'ha d'associar amb la Roma papal i la seva persecució a través dels segles.

A més, Daniel 8:11 parla d'un "príncep", que s'esmenta en altres llocs de Daniel com el
"Messies Príncep" (Dan. 9:25), "Miguel vostre príncep" (Dan. 10:21) i "Miguel , el gran príncep
"(Dan. 12: 1). Ningú més que Jesucrist podria ser el referent d'aquesta expressió. Jesucrist és el
Príncep del "exèrcit" esmentat anteriorment i el nostre gran sacerdot al cel. Per tant, el Papat i el
sistema religiós que representa enceguen i intenten reemplaçar el paper sacerdotal de Jesús.

En Daniel 8:11, el "continu sacrifici" apareix relacionat amb el Santuari terrenal per designar
els diversos aspectes continus dels serveis rituals, inclosos els sacrificis i la intercessió. És a
través d'aquests serveis que els pecadors reben el perdó i els pecats queden al Tabernacle.
Aquest sistema terrenal representa el ministeri intercessor de Crist en el Santuari celestial.
Llavors, com prediu la profecia, el Papat intercanvia la intercessió de Crist per la intercessió dels
sacerdots i els sants. Mitjançant aquesta adoració falsa, la banya petit treu el ministeri intercessor
de Crist i simbòlicament fa caure el lloc de el Santuari de Crist.

"I va tirar per terra la veritat, i va fer quant va voler, i va prosperar" (Dan. 8:12). Jesús afirma
que ell és la Veritat (Joan 14: 6) i també assenyala a la Paraula de Déu com la veritat (Joan
17:17). En contrast, el Papat va prohibir en el passat la traducció de la Bíblia a el llenguatge de
poble, posa la interpretació de la Bíblia sota l'autoritat de l'església i col·loca la tradició a l'una de
la Bíblia com a norma suprema de fe.

Aquest estudi, què hauria de dir-nos sobre com de preciós i important és realment el
coneixement de la veritat bíblica en contrast amb les tradicions humanes?
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LA PURIFICACIÓ DEL SANTUARI
Llegeix Daniel 8:14. Què és el que passa aquí?

Després de l'devastador atac de la banya, s'anuncia que el Santuari serà purificat. Per
entendre aquest missatge, hem de tenir en compte que la purificació de el Santuari que s'esmenta
en Daniel 8:14 correspon a l'escena de l'judici descrita en Daniel 7: 9 a l'14 I, com aquest judici té
lloc en el cel, el Santuari també ha d'estar ubicat al cel. Per tant, mentre Daniel 7 descriu la
intervenció de Déu en els assumptes humans i la forma en què ell es relaciona amb ells des d'una
perspectiva judicial, Daniel 8 descriu el mateix esdeveniment des d'una perspectiva de el Santuari.

El Santuari terrenal es va dissenyar segons el model de la seva contrapart celestial i servia
per il·lustrar les àmplies implicacions de el pla de salvació. Tots els dies els pecadors portaven els
seus sacrificis a l'Santuari, on rebien el perdó dels seus pecats confessats, ja que, d'alguna
manera, els pecats es transferien a l'Santuari. Com a resultat, el Santuari es contaminava. Per
tant, es necessitava un procés periòdic de purificació per netejar el Santuari dels pecats registrats
en ell. L'hi denominava el Dia de l'Expiació i tenia lloc una vegada a l'any (veure Lev. 16).

Per què el Santuari celestial necessita ser purificat? Per analogia, podem dir que els pecats
confessats d'aquells que han acceptat a Jesús han estat "transferits" a l'Santuari celestial, a l'igual
que els pecats dels israelites penedits es transferien a l'Santuari terrenal. En el Dia de l'Expiació
terrenal, es sacrificava una gran quantitat d'animals, el que simbolitzava la futura mort de Jesús,
raó per la qual els pecadors podien mantenir-se en peu en el Dia de l'Expiació.

I així com passava això en el Dia de l'Expiació terrenal, quan es purificava el Santuari, quant
més en el Santuari celestial, on únicament la sang de Crist ens treu airosos de l'Judici? La
purificació de l'Santuari, descrita en Daniel 8:14, és la contrapart celestial de l'servei terrenal, el
missatge bàsic és: com pecadors, necessitem la sang de l'Messies perquè els nostres pecats
siguin perdonats i ens permeti estar de peu en el Judici.

Llegeix Hebreus 09:23 a el 28. Com revelen aquests versicles la salvació que tenim en Jesús
a través del seu sacrifici per nosaltres?
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EL CALENDARI PROFÈTIC
Llegeix Daniel 08:13. De què es tracta la pregunta i com ens ajuda a entendre la resposta en
el següent versicle?

Quin és el calendari de les 2.300 tardes i matins? En primer lloc, hem de tenir en compte que
després que Daniel veu el moltó i el boc, seguits de les accions de la banya petit i el dany causat
per aquest, la visió es transforma en una pregunta en Daniel 08:13. Aquesta pregunta es refereix
especialment al que succeirà a la fi d'aquest període profètic, no a la seva durada. A més, aquest
període no pot limitar-se només a la durada de l'accionar de la banya petit, perquè el terme visió inclou
tot: des del moltó fins a les activitats de la banya petit. Per tant, aquest ha de ser un llarg període
històric i real.

A la pregunta: "¿Fins quan durarà la visió?" (Moltó [Medopersia], boc [Grècia], i la banya petit
i les seves accions [Roma, pagana i papal]), l'altre ser celestial va respondre: "Fins a dos mil
tres-centes tardes i matins; després el Santuari serà purificat "(Dan. 8:14). Com ja s'ha assenyalat,
aquest període és molt llarg perquè comença durant l'època de l'Imperi medopersa i s'estén al
llarg de el període de l'Imperi Grec i la Roma pagana i papal, milers d'anys. Segons el mètode
d'interpretació historicista (veure lliçó Nº 1), aquest període profètic s'ha de calcular sobre la base
del principi de dia per any, el que significa que les 2.300 tardes i matins corresponen a un període
de 2.300 anys. Altrament, els

2.300 dies serien una mica més de sis anys, un temps increïblement curt per a tots els
esdeveniments de la visió. Per tant, s'ha d'aplicar el principi de dia per any.
Daniel 8 no ofereix cap informació que ens permeti calcular el començament d'aquest
període, amb el qual, per descomptat, es podria establir al final. Però Daniel 9 ofereix aquesta
informació crucial (veure la lliçó de la setmana que ve).

Els 2.300 anys d'aquesta profecia constitueixen la profecia més llarga de la Bíblia. Pensa-ho: ¡2.300

anys! Això és molt de temps, especialment en comparació amb la quantitat d'anys que vivim ara.
Aquest contrast, com pot ajudar-nos a aprendre a ser pacients amb Déu i amb la nostra
expectativa de la durada dels esdeveniments finals?
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PER A ESTUDIAR I MEDITAR:
A continuació es mostra un gràfic que resumeix el que hem vist fins ara pel que fa a la
seqüència de regnes que apareix en Daniel 2, 7 i 8. Què ens diu això sobre la purificació de
l'Santuari?
Daniel 2

Daniel 7

Daniel agost

Babilònia

Babilònia

-----

Medopersia

Medopersia

Medopersia

Grècia

Grècia

Grècia

Roma pagana

Roma pagana

Roma pagana

Roma papal

Roma papal

Roma papal

-----

Judici al cel

Purificació de el Santuari

segona Vinguda

segona Vinguda

segona Vinguda

[Pedra tallada no amb mà]

[Sants reben el Regne]

[Destrucció, no amb
mà]

Com es pot veure aquí, hi ha paral·lelismes entre els capítols. No solament les nacions es
descriuen en forma paral·lela: l'escena de l'judici de Daniel 7 -que apareix després dels 1.260
anys [538-1798 dC] de la Roma papal- és directament anàloga a la purificació de l'Santuari, que
en Daniel 8 apareix després de Roma també. En resum, aquest judici celestial de Daniel 7, el
judici que condueix a la fi de l'món, equival a la purificació de l'Santuari de Daniel 8. Aquí se'ns
donen dues descripcions diferents del mateix, i ambdues tenen lloc després de el període de
persecució de 1.260 anys perpetrat per la potència de la banya petit.

PREGUNTES PER DIALOGAR:
1. La gràfica anterior, com ens mostra que la purificació de l'Santuari, que és equivalent a el judici de Daniel 7, ha d'ocórrer en algun moment després de
la profecia de 1.260 anys d'la banya petit, però abans de l'establiment del Regne final de
Déu?
2. La profecia de Daniel 8 descriu la història com una cosa violent i dur
no de maldat. Els dos animals, que simbolitzen dos imperis mundials, lluiten entre si
(Dan. 8: 8-12). La potència de la banya petit que apareix després d'ells és un poder
violent i perseguidor (Dan. 8: 23-25). Per tant, les Escriptures aquí no intenten minimitzar
la realitat de l'sofriment en aquest món. Com hauria això ajudar-nos a aprendre a confiar
en Déu i en la seva bondat tot i la realitat de el mal que veiem al nostre voltant?
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