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LA BÍBLIA I LA PROFECIA

Dissabte 6 de juny

PER MEMORITZAR:

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

LL

Lliçó 11: Pel 13 de juny de 2020

PER A L'ESTUDI D'AQUESTA SETMANA: Daniel 2: 27-45; Joan 14:29; Nom- mers 14:34; Daniel 7: 
1-25; 08:14; 1 Corintis 10: 1-13.

            
             

            
          

    

 Durant la Reforma, els reformadors van seguir el mètode historicista. Aquest mètode és el 
mateix que van usar Daniel i Joan com la clau per a la seva interpretació. El mètode historicista 
considera que la profecia té un compliment progressiu i continu en la història, que comença en el 
passat i acaba amb el Regne etern de Déu.

 Aquesta setmana, estudiarem els pilars de la interpretació profètica historicista. "Hem de 
veure en la història el compliment de la profecia, estudiar les intervencions de la Providència en 
els grans moviments de reforma i entendre la progressió dels esdeveniments que culminen en la 
reunió de les nacions per a l'última batalla del gran conflicte" ( TI 8: 321).

               
                 

                 
              

 

 a profecía bíblica es fundamental para nuestra identidad y misión. La profecía provee un
mecanismo interno y externo para confirmar la exactitud de la Palabra de Dios. Jesús dijo: “Y ahora 
os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis” (Juan 14:29; ver además Juan
13:19). La pregunta esencial es: ¿Cómo interpretar la profecía correctamente para saber cuándo se 
ha cumplido?
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El mètode bàsic que els Adventistes de l'Setè Dia s'apliquen per estudiar les profecies es diu 

historicisme. És la idea que moltes de les profecies més importants de la Bíblia segueixen un flux 

lineal ininterromput de la història, des del passat fins al present i cap al futur. S'assembla a la 

forma d'estudiar història a l'escola. Ho fem d'aquesta manera perquè així és com la Bíblia 

interpreta aquestes profecies per a nosaltres.

Fixa't que el regne de Nabucodonosor es reconeix com el cap d'or. D'aquesta manera, Daniel 

identifica Babilònia com el primer regne (Dan. 2:38). Llavors, Daniel diu: "I després de tu 

s'aixecarà un altre regne inferior a el teu; i després un tercer regne "(Dan. 2:39), i després un quart 

(Dan. 2:40). El fet que estiguin successivament un darrere l'altre, sense espais, està igualment 

implícit en la imatge, ja que cada un dels regnes està representat en les parts d'un cos més gran 

que va des del cap fins als dits dels peus. Estan connectats, així com el temps i la història també 

estan connectats.

En Daniel 7 i 8, en comptes d'una imatge, s'utilitzen símbols de bèsties específiques, però 

l'ensenyament és la mateixa. Se'ns dóna una seqüència ininterrompuda de quatre regnes 

terrenals (tres a Dan. 8). Comencen a l'antiguitat, travessen la història fins al present i continuen 

en el futur, quan Crist torni i Déu estableixi el seu Regne etern.

D'aquesta manera, la imatge de Daniel 2 i les visions successives de Daniel 7 i 8 van proveir 

la base per a la interpretació profètica historicista protestant, que els Adventistes de l'Setè Dia 

encara mantenen en l'actualitat.

Llegeix Joan 14:29. Què diu Jesús que ens ajuda a entendre com pot funcionar la 

profecia?

Què gran avantatge tenim els que vivim en l'actualitat, quan ja ha transcorregut tanta història, 

pel que fa a algú que va viure en els temps de Babilònia?

L’HISTORICISME I LA PROFECIA

 Llegeix Daniel 2:27 al 45. Quins aspectes de la son indiquen una successió contínua i
ininterrompuda de poders al llarg de la història? De quina manera la Bíblia ens mostra com 
interpretar la profecia apocalíptica (de el temps de la fi)?
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EL PRINCIPI DE DIA PER ANY

Una de les claus interpretatives de l'historicisme és el principi de dia per any. Molts erudits, al 

llarg dels segles, van aplicar aquest principi a les profecies de temps de Daniel i Apocalipsi. Ells 

van extreure el principi de diversos textos clau i de l'context immediat de les profecies mateixes.

Llegeix Números 14:34 i Ezequiel 4: 6. Com enuncia Déu el principi de dia per any en 

aquests versicles específics?

En aquests passatges, podem veure molt clarament la idea del principi de dia per any. Però 

com justifiquem l'ús d'aquest principi amb algunes de les profecies de temps, com en Daniel 07:25 

i Daniel 8:14, així com en Apocalipsi 11: 2 i 3; 12: 6 i 14; i 13: 5?

Tres elements donen suport al principi de dia per any en aquestes profecies de Daniel i 

Apocalipsi: l'ús de símbols, els llargs espais de temps i algunes expressions peculiars.

En primer lloc, la naturalesa simbòlica de les bèsties i les banyes que representen regnes 

suggereix que les expressions temporals també s'han d'interpretar com simbòliques. Les bèsties i 

les banyes no s'han de prendre literalment. Són símbols d'una altra cosa. Per tant, a causa de que 

la resta de la profecia és simbòlica, no literal, per què hauríem de prendre com literals només les 

profecies de temps? La resposta és, per descomptat, que no hauríem.

En segon lloc, molts dels esdeveniments i els regnes representats en les profecies cobreixen 

un lapse de molts segles, el que seria impossible si les profecies de temps que els representen es 

prenguessin literalment. Una vegada que s'aplica el principi de dia per any, el temps s'ajusta als 

esdeveniments d'una manera notablement precisa.

Finalment, les expressions peculiars utilitzades per designar aquests períodes suggereixen 

una interpretació simbòlica. En altres paraules, les formes en què el temps s'expressa en 

aquestes profecies (p. Ex., "Dos mil tres tardes i matins", de Dan. 8:14) no són les formes normals 

d'expressar el temps, el que indica que els períodes que es mostren s'han de prendre en forma 

simbòlica, no literal.

Observa la profecia de les 70 setmanes de Daniel 9:24 a el 27. Llegim que "des de la sortida de l'ordre 

per restaurar i edificar a Jerusalem fins al Messies Príncep" (Dan. 9:25), hi haurà literalment 69 per restaurar i edificar a Jerusalem fins al Messies Príncep" (Dan. 9:25), hi haurà literalment 69 

setmanes, o només un any, 4 mesos i una setmana.

Si aquesta profecia es la interpretés literalment, no tindria sentit, oi? No obstant això, què passa 

quan apliquem el principi bíblic de dia per any, i les 70 setmanes es converteixen en 490 anys?
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Durant segles, els reformadors protestants van identificar el poder de la banya petit de Daniel 

7 i 8 com l'església romana. Per què?

Llegeix Daniel 7: 1 a l'25 i 8: 1 a el 13. Quines són les característiques comunes de la 

banya petit en tots dos capítols? Com podem identificar-lo?

Hi ha set característiques comunes entre la banya petit de Daniel 7 i 8: (1) es descriu a tots 

dos com una banya; (2) tots dos són poders perseguidors (Dan. 7:21, 25; 08:10, 24); (3) tots dos 

s'exalten a si mateixos i són blasfems (Dan. 7: 8, 20, 25; 08:10, 11, 25); (4) tots dos ataquen el 

poble de Déu (Dan. 7:25; 08:24); (5) el temps profètic delinea aspectes de l'activitat de tots dos 

(Dan. 7:25; 08:13, 14); (6) ambdós s'estenen fins a la fi de el temps (Dan. 7:25, 26; 08:17,

19); i (7) tots dos seran destruïts en forma sobrenatural (Dan. 7:11, 26; 08:25). La història 

identifica el primer regne com Babilònia (Dan. 2:38); a el segon, com Medopersia (Dan. 8:20); i a 

el tercer, com Grècia (Dan. 8:21). La història és inequívoca: després d'aquests imperis mundials 

ve Roma.

En Daniel 2, el ferro que representa Roma continua als peus de ferro barrejat amb fang cuit; En Daniel 2, el ferro que representa Roma continua als peus de ferro barrejat amb fang cuit; En Daniel 2, el ferro que representa Roma continua als peus de ferro barrejat amb fang cuit; 

és a dir, fins a la fi dels temps. La banya petit de Daniel 7 sorgeix de la quarta bèstia, però segueix 

sent

part de aquesta quarta bèstia.part de aquesta quarta bèstia.

Quin poder sortir de Roma i va continuar amb la seva influència politicoreligiosa durant a el 

menys 1.260 anys (veure Dan. 7:25)? Només un poder encaixa amb la història i la profecia: el 

Papat. El Papat va arribar a poder entre les deu tribus bàrbares d'Europa i va eliminar a tres 

d'elles (Dan. 7:24). El Papat era "diferent dels primers" (Dan. 7:24), el que indica la seva 

singularitat en comparació amb les altres tribus. El Papat parlava "paraules contra l'Altíssim" (Dan. 

7:25) i "es va engrandir contra el príncep dels exèrcits" (Dan. 8:11) a l'usurpar el paper de Jesús i 

reemplaçar-pel de Papa. El Papat va complir la predicció de perseguir "els sants de l'Altíssim" 

(Dan. 7:25) i de tirar per terra a "part de l'exèrcit" (Dan 8:10) durant la Contrareforma quan els 

protestants van ser massacrats. El Papat va procurar "canviar els temps i la llei" (Dan.

En Daniel 2, 7 i 8, després de Grècia, sorgeix un poder que existeix fins al final. Quin altre poder podria 

ser aquest a part de Roma, ara en la seva etapa papal? Per més políticament incorrecta que sigui, per 

què aquesta és un ensenyament vital de l'missatge dels tres àngels i, per tant, un component vital de la 

Veritat Present?

IDENTIFICAR LA BANYA PETIT
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EL JUDICI INVESTIGADOR

El esbós profètic estudiat aquesta setmana ha trobat un suport aclaparador entre els 

historicistes protestants des de la Reforma. Però no va ser fins al moviment millerita a principis de 

segle XIX que els 2.300 dies i el Judici Investigador van ser acuradament reconsiderats i 

estudiats. Mira el següent quadre:

Daniel 7 Daniel agost

Babilònia (lleó) No apareix en aquest capítol

Medopersia (ós) Medopersia (moltó)

Grècia (lleopard) Grècia (boc)

Roma pagana (quarta bèstia) Roma pagana (la banya avança horitzontalment)

Roma papal (banya petit) Roma papal (la banya avança verticalment)

Llegeix Daniel 7: 9 a l'14; i 08:14 i 26. Què passa en el cel segons mostren aquests versicles?

Després de el període de persecució medieval, que va acabar en 1798 amb la captura i la 

reclusió de el Papa per part de l'general Berthier (Ap. 13: 3), Daniel 7 i 8 parlen de judici. El Judici 

es durà a terme en el cel, on "el jutge va seure" (Dan. 7:10) i "amb els núvols de cel venia un com 

un fill d'home, que va venir fins al Ancià de dies" (Dan. 07:13). Aquesta és una escena de judici 

que ocorre després de 1798 i abans de la segona vinguda de Jesús.

Aquesta escena de judici en Daniel 7 és directament anàloga a la purificació de l'Santuari en 

Daniel 8:14. Parlen del mateix. Segons Daniel 8:14, el temps d'aquesta "purificació de l'santuari", 

que és la terminologia del Dia de l'Expiació, és de 2.300 tardes-matins, o dies. Amb el principi de 

dia per any, aquests dies representen 2.300 anys.

El punt de partida dels 2.300 anys es troba en Daniel 09:24, en què la profecia de les 70 

setmanes (490 anys) està chatak, "Tallada" o "determinada", de la visió dels 2.300 dies (Dan. setmanes (490 anys) està chatak, "Tallada" o "determinada", de la visió dels 2.300 dies (Dan. setmanes (490 anys) està chatak, "Tallada" o "determinada", de la visió dels 2.300 dies (Dan. 

9:24). De fet, molts erudits consideren encertadament que la profecia de 2.300 dies (anys) de 

Daniel 8:14 i la profecia de les 70 setmanes (490 anys) de Daniel 9:24 a l'27 són dues parts d'una 

profecia. El següent versicle de la profecia de les 70 setmanes, Daniel 9:25, indica el 

començament de el període: "des de la sortida de l'ordre per restaurar i edificar a Jerusalem". La 

data per a aquest fet és "el setè any de rei Artaxerxes" (Esd. 7: 7), o 457 aC Si comptem 2.300 

anys cap endavant, arribem a 1844, que no és gaire després de 1798 i abans de la segona 

vinguda de Jesús. Això és quan Jesús va entrar al Lloc Santíssim i va començar la seva obra 

d'intercessió, de purificació de l'Santuari celestial. Observa la taula en l'estudi de divendres.
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LA TIPOLOGIA COM PROFECIA

Els símbols de les profecies apocalíptiques, com els que es troben en Daniel i Apocalipsi, 

tenen un compliment únic. Per exemple, el boc va trobar el seu compliment a Grècia, un regne 

singular (Dan. 8:21). A la fi i al el cap, el text ho esmenta directament! Podria ser més evident?

No obstant això, la tipologia se centra en persones, fets o institucions reals de l'Antic 

Testament basats en una realitat històrica, però que assenyalen a una realitat més gran en el 

futur. L'ús de la tipologia com a mètode d'interpretació es remunta a Jesús i als autors de el Nou 

Testament, i fins i tot la trobem en l'Antic Testament. L'única guia per reconèixer un tipus i un 

antitipo és quan un escriptor inspirat de les Escriptures els identifica.

Pau es remet a la realitat històrica de l'Èxode i elabora una tipologia basada en l'experiència 

dels antics hebreus en el desert. D'aquesta manera, Pablo mostra que Déu, qui va inspirar a 

Moisès per registrar aquests esdeveniments, va voler que "aquestes coses sucedier [a] n com a 

exemples per a nosaltres" (1 Cor. 10: 6), i d'aquesta manera amonestaran l'Israel espiritual perquè 

resistís la temptació mentre vivim en els últims dies.

Llegeix els següents passatges i escriu el tipus i el compliment de l'antitipo de cada un, segons el descriuen Jesús i 

els autors de el Nou Testament. Mateu 00:40 .................................................. .................................................. els autors de el Nou Testament. Mateu 00:40 .................................................. .................................................. 

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................

Joan 19:36 .............................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .............................................

Joan 3:14, 15 .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...............................Joan 3:14, 15 .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...............................

romans 5:14 .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .......................romans 5:14 .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .......................

Juan 1:29 .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...............................................Juan 1:29 .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...............................................

En cada cas, Jesús i els escriptors de el Nou Testament apliquen el tipus i la interpretació 

antitípica que permeten ressaltar el significat profètic. D'aquesta manera, apunten a un major 

compliment de la realitat històrica.

Pensa en el servei de l'Santuari terrenal, que era com una mena de totPensa en el servei de l'Santuari terrenal, que era com una mena de tot

el pla de salvació. Què ens ensenya això sobre la importància de l'missatge de el Santuari per a 

nosaltres avui?

 Llegeix 1 Corintis 10:1 al 13. A quins esdeveniments històrics es refereix Pau en 
amonestar l'església de Corint? Quina relació té això amb nosaltres avui?
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PER ESTUDIAR I meditar:

llegeix 1844: Fet simple, de Clifford Goldstein, com un lloc entre tants per trobar més material llegeix 1844: Fet simple, de Clifford Goldstein, com un lloc entre tants per trobar més material llegeix 1844: Fet simple, de Clifford Goldstein, com un lloc entre tants per trobar més material 

sobre la profecia dels 2.300 dies.

Estudia el següent quadre:

Daniel 7 Daniel agost

Babilònia (lleó) No apareix en aquest capítol

Medopersia (ós) Medopersia (moltó)

Grècia (lleopard) Grècia (boc)

Roma pagana (quarta bèstia) Roma pagana (la banya avança horitzontalment)

Roma papal (banya petit) Roma papal (la banya avança verticalment)

Judici al cel Purificació de el Santuari celestial

L'aspecte central que s'ha de considerar aquí és que l'escena de l'Judici de Daniel 7, que té 

lloc després de 1.260 anys de persecució (Dan. 7:25), és el mateix que la purificació de el 

Santuari de Daniel 8:14. I aquesta escena de Judici celestial és el que condueix, en última 

instància, a l'establiment del Regne etern de Déu a la fi de la trista història d'aquesta Terra 

caiguda. Per tant, tenim poderoses evidències bíbliques de la gran importància que les 

Escriptures li donen a Daniel 8:14 i a l'esdeveniment que representa.

PREGUNTES PER DIALOGAR:

1. Repassa Daniel 2. Fixa't amb quina claredat es revela el mètode històries1. Repassa Daniel 2. Fixa't amb quina claredat es revela el mètode històries

ricista: una seqüència ininterrompuda d'imperis mundials, que comença en l'antiguitat i 

acaba amb l'establiment del Regne etern de Déu. Déu ens dóna la clau per interpretar 

aquestes profecies. No obstant això, què diu sobre l'estat de l'món cristià el fet que molt 

pocs cristians utilitzin el mètode historicista en l'actualitat? Per què aquest fet ajuda a 

establir encara més la rellevància de l'missatge adventista per al món en aquest temps?

2. Què tan bé entens la profecia dels 2.300 dies de Daniel 8:14? 2. Què tan bé entens la profecia dels 2.300 dies de Daniel 8:14? 

Si no l'entens, per què no et prens el temps necessari per estudiar-la i compartir-la amb 

la classe? Potser et sorprenguis amb la solidesa de la nostra interpretació d'aquesta 

profecia.

3. Llegeix Daniel 7:18, 21, 22, 25 i 27. Observa l'enfocament en el que els su-3. Llegeix Daniel 7:18, 21, 22, 25 i 27. Observa l'enfocament en el que els su-

cedeix als sants. Què els fa la banya petit? En contrast, què fa el Senyor per ells? Quines 

són les bones notícies per als sants pel que fa a el Judici? ¿Què els dóna finalment el 

Judici?


