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”Men kongedømmet, herredømmet og magten i alle kongeriger 
under himlen bliver givet til den Højestes helliges folk. Dets  
kongerige er et evigt rige, og alle magter skal tjene og lyde det“  
(Dan 7,27).

Synet i Daniel 7 er emnet for vores studium i denne uge. Det er en 
parallel til drømmen i Daniel 2; men Daniel 7 udvider det, der blev 
åbenbaret i Daniel 2. Først af alt sker synet om natten. Det viser ha-
vet bragt i oprør af fire vinde. Mørke og vand minder om Skabelsen, 
men i dette tilfælde synes skabelsen at være forvrænget eller under 
angreb. For det andet er dyrene i synet enten urene eller blandede. 
Det repræsenterer en overtrædelse af den skabte orden. For det 
tredje bliver dyrene fremstillet som magter med herredømme. Det 
ser derfor ud til, at det herredømme, som Gud gav Adam i Edens 
have, er blevet overtaget af disse magter. For det fjerde bliver Guds 
herredømme genoprettet, når Menneskesønnen kommer, og det  
bliver givet til dem, det retmæssigt tilhører. Hvad Adam mistede i  
haven, får Menneskesønnen tilbage i den himmelske dom.

Dette er en panoramisk oversigt over den bibelske billedbrug, som 
er baggrund for dette meget symbolske syn. Heldigvis bliver nogle 
af de vigtige detaljer i synet forklaret af en engel, så vi kan forstå de 
store hovedlinjer i denne fantastiske profeti.

· Dan 7
· 2 Thess 2,1-12
· Rom 8,1
· Mark 13,26
· Luk 9,26
· Luk 12,8
· 1 Tim 2,5
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 Dan 7

Til at  
tænke over

Fire dyr

16. FEBRUAR 2020

Hvad er hovedpunkterne i det, Daniel bliver vist, og hvad handler 
synet om?

Hvert af de dyr, som Daniel ser, svarer til en sektion af den statue, 
der blev vist for Nebukadnesar; men nu bliver der givet flere detaljer 
om hvert rige. Det er interessant, at de skabninger, som symbolise-
rer hedenske riger, alle er urene dyr. Med undtagelse af det fjerde 
dyr ligner Daniels beskrivelse en række kendte dyr. Dyrene er altså 
ikke tilfældige symboler; for hvert af dem har nogle egenskaber, der 
fremhæver nogle sider ved de riger, de repræsenterer.

Løve: En løve er en passende fremstilling af Babylon. Løver med vin-
ger smykkede paladsets vægge og andre bygningsværker i Babylon. 
Løven i synet, får til sidst sine vinger revet af, står oprejst som et 
menneske og bliver givet et menneskehjerte. Denne proces symboli-
serer det babyloniske riges dekadence under dets sidste konger.

Bjørn: Bjørnen repræsenterer det medo-persiske rige. Det faktum, at 
det bliver rejst halvt op, indikerer persernes overlegenhed i forhold til 
mederne. De tre ribben mellem tænderne står for det medo-persiske 
riges tre store erobringer: Lydien, Babylon og Egypten.

Panter: Den hurtige panter repræsenterer det græske rige, som blev 
oprettet af Alexander den store. De fire vinger gør dette dyr endnu 
hurtigere, et meget passende billede på Alexander, som i løbet af 
nogle få år indlemmede hele den dakendte verden under sit herre-
dømme.

Det frygtelige, rædselsvækkende dyr: De foregående tre dyr bliver 
sammenlignet med eksisterende dyr: ”det var som en løve“, ”lignede 
en bjørn“ og ”så ud som en panter“. Men det fjerde dyr beskrives 
ikke, som om det ligner noget. Dyret med de mange horn synes også 
langt mere grusomt og umætteligt end de foregående. Det er en 
meget passende repræsentation af Romerriget, som erobrede, her-
skede og nedtrådte verden med sine jernfødder.

Flere tusind år af menneskenes historie er kommet og gået, som 
det blev forudsagt. Vi kan finde trøst i tanken om, at oven over al 
denne kamp, ufred og til tider totalt kaos styrer Gud. Hvad siger 
det om Bibelens troværdighed?
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 Dan 7,7-8. 
19-25

 2 Thess 2,1-12

Det lille horn

17. FEBRUAR 2020

Hvilken magt repræsenterer det lille horn, som opstår direkte fra 
og forbliver en del af det fjerde dyr?

I går lærte vi, at det frygtelige dyr med ti horn, som styrede verden 
med stor grusomhed, repræsenterede det hedenske Romerrige. Vi 
må nu se på det lille horn og den magt, det repræsenterer. I synet 
bliver det fjerde dyr vist med ti horn, hvoraf de tre bliver revet af, så 
der blev plads til det lille horn. Det horn har øjne som et menneske 
og taler ”store ord“ (Dan 7,8). Det er tydeligt, at det lille horn opstår 
fra den magt, som repræsenteres af det rædselsvækkende dyr, som 
er det hedenske Rom. Hornet udvider på en måde eller fortsætter 
nogle af det hedenske Roms egenskaber. Det er altså en senere peri-
ode af den samme magt.

Daniel ser, at dette andet horn førte krig mod de hellige. Englen 
forklarer for ham, at det lille horn er en konge, som vil udføre tre 
illegale handlinger: (1) tale imod den Højeste, (2) underkue den Hø-
jestes hellige, (3) forsøge at ændre tider og lov. Som en følge deraf 
vil de hellige gives i hans magt. Dernæst giver englen en tidsramme 
for det lille horns aktiviteter: én tid, to tider og en halv tid. I denne 
profetiske tidsprofeti betyder ordet tid år, og perioden er derfor tre 
og et halvt profetiske år, som i overensstemmelse med år/dag prin-
cippet svarer til en periode på 1260 år. I den periode vil det lille horn 
angribe Gud, forfølge de hellige og forsøge at ændre Guds lov.

Hvilke ligheder er der mellem lovløshedens menneske og det lille 
horn? Hvilken magt mener vi, der er tale om, og hvorfor? Hvad 
er den eneste magt, der udsprang af det hedenske Rom, som er 
forblevet en del af Rom, og som strækker sig helt fra det hedenske 
Rom indtil verdens ende, dvs. at den stadigvæk eksisterer i dag?
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 Dan 7,13-14. 
21-22.26-27

 

 Til at  
tænke over

Retten blev sat

18. FEBRUAR 2020

Efter synet om de fire dyr og det lille horns aktiviteter så profeten en 
domsscene i himlen (Dan 7,9-10.13-14). Idet retten samles, bliver der 
sat troner frem, og den gamle af dage tager sæde. Den himmelske 
scene viser, at mens tusind tusinder og titusind titusinder himmelske 
væsener tjener den gamle af dage, bliver retten sat og bøgerne åbnet.

Det er vigtigt at lægge mærke til, at denne dom foregår efter de 
1260 år, hvor det lille horn var i aktivitet (538-1798 e.Kr.; se fredags-
afsnittet), men før oprettelsen af Guds endelige rige. Vi finder faktisk 
følgende rækkefølge tre gange i synet:

1 Det lille horns periode (538-1798)
2 Himmelsk dom
3 Guds evige rige

På hvilken måde vil dommen falde ud til Guds folks fordel?

Det Gamle Testamente beskriver flere forskellige domsscener både 
fra tabernaklet og templet; men den dom, der her omtales, er ander-
ledes. Dette er en kosmisk domshandling, som ikke alene vedrører 
det lille horn, men også den Højestes hellige, som til sidst vil mod-
tage riget.

Daniel 7 beskriver ikke selve dommen, og giver heller ikke detaljer 
mht. dens begyndelse eller afslutning. Men den antyder, at dommen 
finder sted efter det lille horns angreb på Guds folk. Pointen er altså 
at understrege begyndelsen af en domshandling, som har kosmiske 
dimensioner. Fra Daniel 8 og 9 (se de kommende ugers studium) 
vil vi lære noget om tidspunktet for dommens begyndelse og en 
sammenhæng mellem denne dom og renselsen af den himmelske 
helligdom på den himmelske store forsoningsdag. Det synes ganske 
tydeligt her, at der vil finde en dom sted i himlen før Jesu genkomst, 
og den vil være til fordel for Guds folk (Dan 7,22).

Hvorfor er en forståelse af, hvad Jesus gjorde for os på korset, så 
afgørende for, at vi kan have sikkerhed på dommens dag? Hvilket 
håb vil vi have, eller kan vi i det hele taget have, uden  
korset? Se Rom 8,1.

TIRSDAG
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 Dan 7,13

 

Til at  
tænke over

Menneskesønnens komme

19. FEBRUAR 2020

Hvem er denne menneskesøn, og hvordan kan vi identificere ham? 
Se også Mark 13,26; Matt 8,20; Matt 9,6; Luk 9,26; Luk 12,8.

Mens domshandlingen går i gang, kommer en meget vigtig person 
ind på scenen: Menneskesønnen. Hvem er han? For det første viser 
Menneskesønnen sig som en individuel himmelsk person. Men som 
titlen antyder, har han også menneskelige egenskaber. Han er med 
andre ord en guddommelig-menneskelig person, der kommer for at 
spille en afgørende rolle i dommen. For det andet er billedet med, 
at Menneskesønnen kommer i himlens skyer, en almindelig brugt 
beskrivelse i Det Nye Testamente af Jesu genkomst. Men i Daniel 7 
bliver Menneskesønnen ikke specifikt beskrevet som, at han kommer 
fra himlen ned til jorden, men at han bevæger sig horisontalt fra et 
sted i himlen til et andet for at kunne træde frem for den gamle af 
dage. For det tredje antyder beskrivelsen af Menneskesønnen, der 
kommer i himlens skyer, en synlig manifestation af Herren. Men 
dette billede minder også om ypperstepræsten, som omgivet af en 
sky af røgelse går ind i Det allerhelligste på Den store forsoningsdag 
for at rense helligdommen.

Menneskesønnen er også en kongelig person. Han modtager 
”herredømme, ære og kongerige“, og ”alle folk, stammer og tun-
gemål tjente ham“ (Dan 7,14). Udsagnsordet ”tjener“ kan også 
oversættes med ”tilbeder“. Det findes ni gange i Dan 1-7 (Dan 
3,12.14.17-18.28; Dan 6,16.20; Dan 7,14.27) og udtrykker tanken 
om at vise ærefrygt over for en gud. Som en følge af forsøget på at 
forandre Guds lov forvrænger det religiøse system repræsenteret ved 
det lille horn den sande tilbedelse af Gud. Den dom, som fremstilles 
her, viser, at sand tilbedelse til sidst bliver genoprettet. Det tilbedel-
sessystem, som pavekirken blandt andet har oprettet, indsætter et 
syndigt menneske som mellemmand mellem Gud og menneskehe-
den. Daniel viser, at den eneste mellemmand, som er i stand til at 
repræsentere menneskeheden over for Gud, er Menneskesønnen. 
Bibelen siger: ”For der er én Gud og én formidler mellem Gud og 
mennesker, mennesket Kristus Jesus“ (1 Tim 2,5).

Når vi læser om Jesu liv og karakter i Bibelen, er det en stor  
trøst for os at vide, at han har en så central rolle i den dom, som 
beskrives i Dan 7.

ONSDAG
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 Dan 7,18. 
21-22.25.27

Til at  
tænke over

Den Højestes hellige

20. FEBRUAR 2020

Hvad sker der ifølge disse vers med Guds folk?

”Den Højestes hellige“ er en benævnelse for Guds folk. De angribes 
af den magt, som repræsenteres af det lille horn. Fordi de insisterer 
på at forblive trofaste mod Guds Ord, bliver de forfulgt under pave-
kirkens herredømme. Kristne blev også forfulgt af det hedenske Rom 
(det fjerde dyr); men den forfølgelse, som omtales i Dan 7,25, er en 
forfølgelse af de hellige under det lille horn, som kun opstår efter, at 
den hedenske fase af Romerriget er forbi.

Men Guds folk vil ikke for evigt blive udsat for forfølgelse af verds-
lige magter. Guds rige vil træde i stedet for denne verdens riger. Det 
er interessant, at i selve synet bliver ”herredømme, ære og konge-
rige“ (Dan 7,14) givet til Menneskesønnen. Men i den forklaring, 
som englen giver, er det ”den Højestes hellige folk“, der modtager 
kongeriget (Dan 7,18). Dette er ikke en modsigelse. Menneskesøn-
nen er i familie med både Gud og menneskeheden, og hans sejr er 
derfor en sejr for dem, han repræsenterer.

Da ypperstepræsten spurgte Jesus, om han var Messias, Guds Søn, 
henviste Jesus til Salme 110,1 og Dan 7,13-14, idet han svarede: ”Det 
er jeg. Og I skal se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges 
højre hånd og komme med himlens skyer“ (Mark 14,62). Jesus er 
altså den, som repræsenterer os ved den himmelske domstol. Han 
har allerede besejret mørkets magter og deler sin sejr med dem, 
som kommer nær til ham. Der er derfor ingen grund til at frygte. 
Som apostlen Paulus siger: ”Men i alt dette mere end sejrer vi ved 
ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller 
engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende 
eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden 
skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre“ 
(Rom 8,37-39).

Læg mærke til, hvor nøjagtigt Daniels syn tusinder af år i forvejen 
beskriver historien. Det bør hjælpe os til at lære at stole på alle 
Guds løfter om fremtiden.

TORSDAG
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21. FEBRUAR 2020

Et hurtigt kig på historien viser, at efter Romerrigets fald, benyttede 
Roms biskop tre stammers fald som en anledning til at etablere sig 
selv som den eneste magt i Rom i år 538 e.Kr. I den proces overtog 
han adskillige af den romerske kejsers institutionelle og politiske 
funktioner. Ud af dette fremstod pavedømmet, som besad både 
verdslig og religiøs magt, indtil det blev afsat af Napoleon i 1798. 
Dette førte ikke til en ende på romerkirken, kun til den specifice-
rede periode med forfølgelse. Paven hævdede ikke kun at være 
Kristi stedfortræder, men introducerede også adskillige doktriner og 
skikke, som er i strid med Bibelen. Blandt disse ændringer finder vi fx 
skærsilden, bodsøvelser, tvungen bekendelse over for en præst samt 
ændringen af sabbatsbuddet fra den syvende dag til søndag, altså 
forandringen af ”tider og lov“.

”Mennesket kan ikke imødegå fjendens anklager i sin egen kraft. Det 
står foran Gud i sine syndbesmittede klæder og bekender sin skyld. 
Men Jesus som er vor forsvarer, fremfører et effektivt argument 
til fordel for alle dem, der i anger og tro har overgivet deres sjæl til 
ham. Han fører deres sag og besejrer deres anklager ved hjælp af 
Golgatas uimodsigelige argumenter. Han har fået al magt i Himlen 
og på jorden, fordi han var fuldkommen lydig imod Guds lov, og be-
der sin Fader skænke det skyldige menneske nåde og tilgivelse. Han 
siger til sit folks anklager: ’Herren irettesætter dig, Satan. Disse men-
nesker har jeg købt med mit blod, og de er brændestykker, der er 
reddet ud af ilden.’ Derpå giver han dem, der stoler på ham, denne 
forsikring: ’Se, jeg fjerner din skyld fra dig og giver dig festklæder på’ 
(Zak 3,4)“ (Ellen White, Profeter og konger, s. 286).

Se på karakteregenskaberne hos den magt, der symboliseres ved 
det lille horn, som opstår fra og forbliver en del af det fjerde dyr. 
Hvilken magt er den eneste, som for så mange hundrede år siden 
voksede frem fra det hedenske Rom, og som udover at have for-
fulgt Guds folk stadigvæk eksisterer? Hvordan kan denne tydelige 
identifikation hjælpe os til at forstå hornets identitet? 

Spørgsmål til
drøftelse

Til videre studium

FREDAG
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