BIBELSTUDIER · 1. KVARTAL 2020

Daniels Bog

DANIELS BOG
Bibelstudier for 1. kvartal 2020 er udarbejdet af arbejdsgruppen ”Arbeitskreis
Bibelschule“ i Adventistkirkens tyske union – i overensstemmelse med de retningslinjer, der er givet af Generalkonferensen (den Intereuropæiske Division). Emnerne er
de samme som i standardudgaven og præsenterer adventisternes kristne tro ud fra
et bibelsk fundament på en tidssvarende måde. Materialet har et tydeligt europæisk
(tysk) islæt. Det er bygget op omkring én tekst til hver dags afsnit. Teksten understøttes af en kort forklaring, der uddyber baggrunden for teksten, en tanke til
fordybelse og et åbent spørgsmål til eftertanke.

DANIELS BOG
Bibelstudier for 1. kvartal 2020
Forfatter af standardudgaven: Elias Brasil de Souza
Redaktør for standardudgaven: Clifford Goldstein
Bearbejdelse: ”Arbeitskreis Bibelschule“
Redaktion: Rolf Pöhler
© 2020 Saatkorn-Verlag GmbH, Abt. Advent-Verlag
Pulverweg 6, D-21337 Lüneburg, www.advent-verlag.de
Den danske udgave:
Syvende Dags Adventistkirken, sabbatsskoleafdelingen
Oversættelse: Jette og Christian Christiansen
Bibelcitater: Hvis ikke andet er angivet, er bibelcitater hentet fra Bibelen,
Den Hellige Skrifts Kanoniske Bøger (1992), fra Det Danske Bibelselskab
Korrekturlæsning: Robert Svendsen
Grafisk opsætning: Bente Schledermann
Spørgsmål og henvendelser til Henrik Jørgensen

SYVENDE DAGS ADVENTISTKIRKEN, DANMARK
© 2020 Dansk Bogforlag, Nærum

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION TIL 1. KVARTAL 2020 ..................................

4

4. januar

1. Fra at læse til at forstå ..................................................

6

11. januar

2. Fra Jerusalem til Babylon ..............................................

14

18. januar

3. Fra hemmelighed til åbenbaring ...................................

22

25. januar

4. Fra anklage til anerkendelse .........................................

30

1. februar

5. Fra stolthed til ydmyghed ............................................

38

8. februar

6. Fra tronen til undergangen ...........................................

46

16. februar

7. Fra bagvaskelse til oprejsning .......................................

54

22. februar

8. Fra det stormpiskede hav til himmelens skyer ..............

62

29. februar

9. Fra ødelæggelse til genrejsning ....................................

70

7. marts

10. Fra bekendelse af skyld til opmuntring og trøst ............

78

14. marts

11. Fra kamp til sejr ...........................................................

86

21. marts

12. Fra nord og syd til det lovede land ...............................

94

28. marts

13. Fra jorden til stjernerne ................................................ 102

INTRODUKTION TIL 1. KVARTAL

Daniels Bog
Det 19. og tidlige 20. århundrede var på flere områder præget af stor
optimisme. Videnskab og teknik indvarslede en gylden tidsalder, hvor
verden ville blive vidne til uophørlige fremskridt, og krig, fattigdom og
sult ville høre fortiden til. Dog ganske dramatisk viste det sig, at denne
forventning var en illusion. Efter to katastrofale verdenskrige og i lyset
af flere trusler mod vores verden er der i dag kun meget lidt optimisme
at spore. Mange har mistet tilliden til, at fremtiden vil blive bedre. På
trods af høj livskvalitet og lovende udviklingschancer er vi åbenbart
ude af stand til at skabe en fredelig, retfærdig og miljømæssigt bæredygtig verden for os selv og fremtidige generationer.
Hvad kan kristne bidrage med for at komme mennesker med dette
bekymrende verdensbillede til undsætning? Nogle føler sig bekræftet
i deres forventning om, at det ubønhørligt går ”ned ad bakke“ med
verden. Andre stoler på, at Gud vil oprette sit evige rige. Hvad der på
første øjekast ser ud som en modsætning, udelukker ikke nødvendigvis hinanden. Pessimisme på grund af de mangfoldige fiaskoer af
menneskelige fremtidsdrømme og optimisme med udsigt til de sikre
guddommelige løfter resulterer i en realisme, hvor verdens risici og
trusler betragtes nøgternt, og man samtidig er overbevist om Guds
uendelige muligheder.
I Daniels Bog bliver denne realistiske såvel som tillidsfulde holdning
udtrykkeligt bekræftet. Det betones i flere syner, at menneskeheden
ikke kan se frem til en gylden tidsalder, men går undergangen i møde.
Samtidig udtrykkes visheden om, at enden på den eksisterende verden
vil blive fulgt af oprettelsen af Guds rige. På denne måde kan det visionære udsyn på endens tid blive kilden til opmuntring og håb.
Som bekræftelse af dette fremtidsperspektiv fortæller bogens første
kapitler om de helt utrolige oplevelser, som de til Babylon bortførte
jøder havde erfaret. På trods af de forfærdeligste omstændigheder bevarede og forkyndte de troen på Israels Gud, der holder menneskenes
og folkenes historie i sin hånd. Set i lyset af den modvind, der også i
dag blæser imod dem, der bekender sig til Kristus og vil udleve deres
tro i en sekulær verden, tjener Daniels Bog som illustration og inspiration for en konsekvent efterfølgelse af Jesus.
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INTRODUKTION TIL 1. KVARTAL

Om det bibelsk-profetiske historiesyn skriver Ellen White: ”I menneskeslægtens historiske annaler synes folkeslagenes trivsel og rigernes
opståen og fald at være afhængige af menneskets vilje og dygtighed.
Begivenhedernes opståen synes for en stor del at være afhængige af
dets magt, ærgerrighed eller luner. Men i Guds ord drages forhænget
til side, og vi ser bag ved og oven over og igennem hele dette spil og
modspil af menneskers interesser og magt og lidenskaber, hvordan
barmhjertighedens Gud ved sine virkemidler stille og tålmodigt får alt
til at gå efter sin vilje“ (Ellen White, Uddannelse, Dansk Bogforlag,
s. 175).
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UGEN 29. DECEMBER 2019 - 4. JANUAR 2020

Fra at læse til at forstå
”Forstår du også det, du læser?“ Han svarede: ”Hvordan skal jeg
kunne det, når der ikke er nogen, der vejleder mig?“ (ApG 8,30-31)

Hovedtanke

Dens litterære struktur og genre, dens fokus på endens tid, dens
teologiske kerne og dens aktualitet gør det nemmere at forstå
Daniels Bog.

Introduktion

Mange husker sikkert stadig, hvordan de lærte at læse og skrive. Først
drejede det sig om at kunne skelne alfabetets 28 bogstaver fra hinanden. Dernæst begyndte vi at sætte bogstaver sammen, danne enkelte
ord og afkode småord. Senere kunne vi også umiddelbart genkende
længere ord, og til sidst var vi i stand til at læse flydende. Øvede læsere kan endda læse flere linjer ad gangen og forstå indholdet. Øvelse
gør mester!
Ét er at kunne læse en tekst – noget andet er at kunne forstå og forklare den. Det kræver øvelse. Ikke stavetræning, men arbejde med
fortolkning og udlægning.
Det, der gælder for verdslige tekster, gør sig også gældende for Bibelen. Den skal også læses og forstås rigtigt. At dette ikke er en selvfølge,
viser beretningen om Filip, der på opfordring forklarer Esajas‘ Bog kap.
53 for den etiopiske hofmand (ApG 8,26-40). Selv Jesus havde forinden udlagt Skriften for de forvirrede Emmaus-disciple (Luk 24,27).
Ikke overraskende er også Daniels Bog stadig en ”forseglet bog“ for
mange. Det er jo Gud selv, der har bestemt, at ”ordene skulle holdes
skjult“ (12,14). I endens tid skulle dette dog blive anderledes. Så det er
på tide forventningsfuldt at åbne bogen, læse den med indsigt (12,10)
og afkode dens profetier.
Det gælder nu ikke om at påtvinge bogen en udefra kommende forklaring, men om at lytte opmærksomt til det, den siger om sig selv. Inden vi i løbet af dette kvartal studerer Daniels Bog kapitel for kapitel,
skal vi lige gøre os klart, hvad det er for en type bog: hvilken genre og
opbygning, der kendetegner den, hvilket tidsmæssigt perspektiv, der
er tale om, hvad det centrale i bogen er, og hvilken aktualitet den har
for os i dag.
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SØNDAG 29. DECEMBER 2019

Den litterære struktur
Studér skemaet og teksterne i det! Hvilke verdensriger bliver beskrevet sideløbende i de fire vigtigste syner i Daniels Bog? Hvad er
kendetegnende for dem? Hvorved adskiller det femte rige sig grundlæggende fra alle tidligere nævnte styreformer?
Daniel 2
Babylon

Daniel 7
Babylon

Daniel 8-9

Daniel 10-12

Medo-Persien

Medo-Persien

Medo-Persien

Grækenland

Grækenland

Rom
Oprettelsen af
Guds rige
(2,34-35.44-45)

Rom
Oprettelsen af
Guds rige
(7,9-18.26-27)

Medo-Persien
(8,20)
Grækenland
(8,21f.)
(Rom)
Helligdommens
genoprettelse
(8,14.25; 9,26-27)

Grækenland
Kongen i nord
Guds folks frelse
(12,1-3)

Baggrund

Et påfaldende kendetegn for synerne, der udgør den profetiske del af
Daniels Bog, er deres parallelitet. Den giver vigtige informationer om
de beskrevne magters identitet. Således bekræfter kap. 8,20-22 med
navns nævnelse den anden og den tredje verdensmagts identitet, som
det allerede er fremgået af beskrivelserne i kap. 2 og 7. Opdelingen
af Medien og Persien som to riger, der skulle herske efter hinanden –
som foretages af visse fortolkere ud fra kap. 6,1.29 – overser denne
grundlæggende struktur.

Til fordybelse

Til forskel fra resten af bogen er kap. 2,4b til og med 7,28 skrevet på
aramæisk. Dette afsnit er opbygget kiastisk (χ, græsk chi, der betyder
krydsstilling), hvilket vil sige, at første del er parallel med sidste del,
anden del er parallel med næstsidste del osv. Se følgende eksempel:
A Nebukadnesars syn om de fire riger (Daniel 2)
			 B Gud redder Daniels venner ud af ilden (Daniel 3)
					 C Dom over Nebukadnesar (Daniel 4)
			 		
C‘ Dom over Belshassar (Daniel 5)
			 B‘ Gud redder Daniel ud af løvekulen (Daniel 6)
A‘ Daniels syn om de fire riger (Daniel 7)

Til eftertanke

”Gentagelse fremmer forståelsen.“
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MANDAG 30. DECEMBER 2019

Apokalyptisk profeti
Dan 2,19-23

Hvad er de særlige kendetegn for genren ”apokalyptik“, som Daniel
hører til?

Baggrund

Ligesom Johannes’ Åbenbaring i Det Nye Testamente hører også Daniels Bog til den litterære genre apokalyptik. Dette gælder også for
enkelte andre bibelske passager (Es 24-27; Matt 24 o.a.) og for en
del jødisk og kristen litteratur fra perioden 2. årh. f.Kr. til 2. årh. e.Kr.
Nogle af de væsentlige kendetegn for genren er:
• Drømme og syner: seeren får guddommelige åbenbaringer i vågen
eller sovende tilstand (2,9; 7,1; 8,1; 10,1).
• Engle: budskaberne overbringes og forklares delvist af engle (7,16ff;
8,15ff; 9,20ff; 10,4ff.15ff; 12,6ff).
• Symbolik: budskaberne er pakket ind i billeder og symboler, der
delvist går ud over menneskelig erfaring (2,35; 7,7 o.a.).
• Dualisme: det gode og det onde kæmper med hinanden, og det
gode vinder (kap. 7; 8-9; 10-12).
• Determinisme: Guds frelsesplan når uhindret sit mål, og enden har
sin bestemte tid (7,12; 8,14; 11,2; 12,7).
• Endetidsperspektiv: verdenshistorien ender i en stor katastrofe
efterfulgt af det evige Gudsrige (2,28.44; 8,19.26; 9,26-27; 10,14;
11,4ff).
• Universalisme: Guds frelsende plan gælder ikke blot et udvalgt folk,
men hele verden (2,35.44-45; 7,14.27).

8

Til fordybelse

I den græske oversættelse af Det Gamle Testamente – de første kristnes bibel – er Daniels Bog placeret lige efter de store profeter Esajas,
Jeremias og Ezekiel. I overensstemmelse med denne rækkefølge står
den også i vores bibel blandt de profetiske skrifter. I den hebraiske
bibel hører den ikke til profeterne (nebiim), men derimod til skrifterne
(ketubim), og den står mellem Esters Bog og Ezras Bog. Det kunne
tyde på, at jøderne – med rette – ikke anså den for at være klassisk
profetisk litteratur.

Til eftertanke

”Men der er en Gud i himlen, som kan åbenbare hemmeligheder“
(v. 28).

TIRSDAG 31. DECEMBER 2019

Teologisk syn på historien
Dan 2,28.44-45;
7,11-14.21.22.
26-27; 12,1-3

Hvilken historisk synsvinkel indtager bogen?
Hvad ledes læserens fokus gang på gang hen på?
Daniels Bog er ikke blot en bog med historier (kap. 1-6), men også
en bog om historien (kap. 2 og 7-12). Den spænder over tiden fra det
nybabyloniske rige (ca. år 600 f.Kr.) til oprettelsen af Guds rige. De
fleste fortolkere anlægger enten en idealistisk (tidløs), en preteristisk
(tidshistorisk), en futuristisk (med fokus på endetiden) eller en historistisk (verdens- og kirkehistorisk) synsvinkel. Adventister læser Daniels
Bog som en kronologisk historisk oversigt udtrykt i symboler, så at sige
som en – forud nedskrevet – profetisk ”historisk dagbog“.
Man bør dog være opmærksom på, at formålet med at åbenbare fremtidige begivenheder ikke er at formidle viden i sig selv, men derimod
en forståelse af det historiske forløb. Det er altså ikke i første omgang
væsentligt, hvornår hvad vil ske, men spørgsmålet er i højere grad, om
og hvordan Gud vil gribe ind i verdenshistorien og afslutte den.

Til fordybelse

Kernespørgsmålet i apokalyptikken lyder: ”Hvor længe vil Gud passivt
se på, inden han frelser sine?“ (8,13; sml. Hab 1,2; Åb 6,10)
Det er ikke kendskab til historien, der trøster de betrængte og giver
dem håb (tværtimod!), men derimod troen på historiens Gud. Gud
åbenbarer ikke nogen historisk køreplan, men sin frelsende indgriben i
historien og dermed sin retfærdighed (teodicé-spørgsmålet).
Guds retfærdighed viser sig i, at han til sidst sætter en stopper for
uretten, gør en ende på katastroferne, skaffer sine børn oprejsning
og opretter sit evige fredsrige. Derfor er apokalyptikernes blik rettet
imod den yderste fremtid, mod endens tid, det med længsel ventede
vendepunkt.

Til eftertanke

”2300 aftener og morgener! Derefter skal helligdommen få sin ret tilbage“ (8,14). ”Og nu er jeg kommet for at få dig til at forstå, hvad der
skal ske med dit folk ved dagenes ende. For også dette syn gælder de
dage“ (10,14). ”På den tid skal dit folk blive reddet, alle der er indskrevet i bogen“ (12,1).
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ONSDAG 1. JANUAR 2020

Symbolsk tidsregning
Dan 7,12-25; 8,14;
9,24-27; 12,6-12
Baggrund

Hvilken tidsregning ligger til grund for disse tidsangivelser?
Hvilken betydning har de for det plagede folk?
Hvis man tager bogens udsagn til efterretning, at synerne gælder en
fjern fremtid (8,26), og at deres opfyldelse – ud fra Daniels synsvinkel
– sker ved dagenes ende (10,14), så bliver det tydeligt, at de nævnte
tidsangivelser ikke skal forstås bogstaveligt, men bør tolkes symbolsk
ligesom synerne.
Eksegeter i Adventistkirken fortolker de 3½ tider (7,25; 12,7) og de
2300 aftener og morgener (8,14) ud fra dag-år-princippet, hvorefter en profetisk dag svarer til et historisk år (4 Mos 14,34; Ez 4,5-6).
Ifølge denne udregning sluttede de i 1798, henholdsvis 1844 e.Kr.
Det, der ikke er opfyldt endnu, er: tilintetgørelsen af det fjerde kongerige, etableringen af Guds rige (7,11-27), det helliges genoprettelse og
hornets endeligt og det ikke ved menneskehånd (8,13-14.25).

Til fordybelse

Profetien vedrørende de 70 ”åruger“ (det, der menes, er 70 uger á 7
år) i Dan 9,24-27 kan understøtte år-dag-princippet, hvorefter en uge
á 7 dage også betegner 7 år.
Det er bemærkelsesværdigt, at perioden for Guds folks trængsel under
det fjerde verdensherredømme (Rom) ikke formuleres som ”tre en
halv tid“, men som ”én tid og to tider og en halv tid“. Selv om det matematisk set er det samme, betyder udtrykket muligvis, at trængslen
får en brat ende (1-2-½), selv om den synes uendelig lang (1-2-4), som
om den fordobles hele tiden. Når afslutningen på tidsmæssige forudsigelser ligger foran os, er disse ikke egnede til at beregne det nøjagtige
tidspunkt (det har adventister forhåbentlig lært!). Hvis den ligger bag
os, så fortsætter trængslen – indtil Mikael fremstår, ”der står ved dit
folks side“ (12,1).
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TORSDAG 2. JANUAR 2020

Kristen “nyfortolkning“
Matt 24,15
Luk 24,25-27
Joh 5,39

Hvilket af Daniels syner henviser Jesus til?
Hvordan fortolkede Jesus og apostlene Det Gamle Testamentes
profetier?
I sin tale om endens tid (Matt 24-25) henviste Jesus udtrykkeligt til
Daniels udsagn vedrørende ødelæggelsens vederstyggelighed (9,27;
11,31). At han anså denne begivenhed for at være fremtidig viser, at
han (og med ham de første kristne) ikke længere læste Daniels Bog
som en tekst om den jødiske historie, men nyfortolkede den for den
kristne menighed. Det var ikke længere Antiokus IV Epifanes, der stod
i fokus (som i de to [første] Makkabæerbøger), men derimod verdensmagten Rom.
Det var åbenbart Jesus selv, der som den første omfortolkede de
gammeltestamentlige profetier i lyset af sin død på korset og sin opstandelse (Luk 24,25-27). Denne måde at læse på – med reference til
Jesus – blev kendetegnende for bibelsk litteratur i urmenigheden (ApG
8,30-35 o.a.). Det er svært for os at leve os ind i, hvor usædvanlig
denne Kristus-centrerede fortolkning var, idet den jo ikke harmonerede med messiasforventningen.

Til fordybelse

”‘Genlæsning’ betyder ny bearbejdelse af klassiske tekster og nyvurdering af tidligere tolkninger“ (https://www.deutschlandfunk.de/
relektuere-fluss-ohne-ufer.1184.de.html?dram:article_id=185355).
Hvis ”alle visdommens og kundskabens skatte er skjult“ i Kristus (Kol
2,3), så er også Daniels Bog en kilde til skjult, men fra nu af åbenbaret,
kundskab om Kristus.

Til anvendelse

Naturligt nok begyndte de første kristne derfor at læse Daniels Bog i
et nyt lys: Jesus Kristus er stenen, der fylder hele jorden (2,34.35.45),
Gudssønnen i ildovnen (3,25), Menneskesønnen, der fik herredømmet
(7,13-14), fyrsternes fyrste (8,11.25), det højhellige og den salvede
(9,24-26), den himmelske præsteskikkelse (10,5-6) og Mikael, den
store fyrste (12,1).

Til eftertanke

”For alle Guds løfter har fået deres ja i ham“ (2 Kor 1,20).
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FREDAG 3. JANUAR 2020

Ubrudt aktualitet
Dan 10,12-14;
12,1-4.9-12

Hvorfor gælder bogen især ”endetiden“?
Hvilken velsignelse er lovet dem, der studerer den ”ved dagenes
ende“?
Selv om Daniels Bog er skrevet for mere end 2000 år siden, er den
forbløffende aktuel – endda mere end nogensinde. Det er der mindst
tre grunde til:
Gud griber ind i vores liv, idet han opretholder og velsigner. Han
brugte Daniel på mægtig vis og reddede ham og hans venner ud af
den største nød. Vi har også lov til at stole på, at han ikke vil lade os i
stikken i prøvelser, fristelser og lidelse – også selv om der ikke sker et
mirakel.
Gud er historiens suveræne Herre. Budskabet i Daniels Bog er, at han
har kontrollen og styrer verdens gang: ”… i Guds ord drages forhænget til side, og vi ser bag ved og oven over og igennem hele dette spil
og modspil af menneskers interesser og magt og lidenskaber, hvordan
barmhjertighedens Gud ved sine virkemidler stille og tålmodigt får alt
til at gå efter sin vilje“ (Ellen White, Uddannelse, Dansk Bogforlag, s.
175).
Daniel og hans venner tjener som forbilleder. De ydede et væsentligt
bidrag til stat og samfund og tilpassede sig de hedenske omgivelser
uden at gøre indrømmelser til det ”babyloniske“ system. Deres loyale
tro og hengivenhed over for Gud er en opmuntring til alle, der oplever
modstand og nød i forbindelse med evangeliet.

Til eftertanke

Resumé
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”Guds ord taler tydeligt til alle, som studerer det under bøn. Hver ærlig sjæl vil finde sandhedens lys“ (Ellen White, Mod en Bedre Fremtid,
Dansk Bogforlag 2012 , s. 421).
De parallelle syn i Daniels Bog hjælper til at forstå indholdet. Som apokalypse kaster den med sit billedsprog et enestående blik på historien,
der viser afslutningen på Guds frelsesplan. Kristne læser bogen ud fra
en ny synsvinkel, nemlig i lyset af Jesus.

DIALOG TIL SABBATTEN 4. JANUAR 2020

Spørgsmål til drøftelse
Indledende
spørgsmål

1 (Næsten) alle kan læse – men kan alle også forstå?
Hvad kan gøre det vanskeligt at forstå tekster?

Supplerende
spørgsmål

2 Hvad hjælper jer til at forstå Daniels Bog?
Hvad har I derimod svært ved at forstå?

Dan 2,19-23

3 Hvad fortæller denne bøn om Daniels Bog?
Hvad kan vi som bogens læsere forvente?

Dan 2,28.44-45

Dan 7,12.25

4 Hvad er jeres forventninger til studiet af Daniels Bog?
(større indsigt i historien, oplysninger om fremtiden,
personlig styrkelse af troen...)
5 Hvordan forholder I jer til Daniels tidsprofetier?
Hvad betyder de for jer? Hvad har I det svært med?

Uddybende
spørgsmål

6 Hvad kendetegner en kristen ”genlæsning“ af Daniels Bog?
(se torsdagsafsnittet)

Afsluttende
spørgsmål

7. Hvilken betydning har Daniels Bog for jeres tro
– for menigheden – for samfundet?
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2
Daniel 1

UGEN 5.-11. JANUAR 2020

Fra Jerusalem til Babylon
”Gud gav disse fire unge mænd forstand og indsigt i al slags skrift
og visdom. Og Daniel forstod sig på alle slags syner og drømme“
(Dan 1,17).

Hovedtanke

Guds historie med Daniel peger på, at man kan være i Babylon, uden
at være fra Babylon.

Introduktion

Hvor der er meget lys, er der også meget skygge. Hos Daniel ser vi
meget lys, men ingen skygge. Havde Daniel virkelig ingen svagheder?
Vi får ingen information om dem. Motiverer sådanne beretninger, eller
stiller de for store krav?
”Trofast som en Daniel efter Herrens bud
i den største nød vær børn af vores Gud.
Kor: Vær trofast som en Daniel, om så du ene står.
		
Turde være et Guds barn, så længe verden står.
Stærke mænd fulde af lys vil måske ej bestå,
vover ej Gud til ære ind i døden gå.
Dog som en Daniel, der holder Herrens hånd,
kan du i tro på Herrens ord modstå verdens ånd.
Og i stridens fare med Kristus slår vi lejr!
Satan må dog falde snart! Det er vores sejr.“
Denne ”åndelige kampsang“ fra 1873, skrevet af den amerikanske
metodist Phillip Paul Bliss, stilles stadig til rådighed (i det tysksprogede
område) af en kristelig portal for børnegudstjenester. Ville du anvende
denne sang? Alle strofer? Eller som gendigtning? Hvordan skulle sådan en se ud?
Daniel og hans venner er helt bestemt troshelte, der gør indtryk. Men
vi må ikke glemme, at den sande helt i Daniels Bog er Gud selv. Når
verdenshistorie og livshistorie krydser hinanden, er Gud til stede. Det
er ham, der skaber udveje i kaotiske situationer og giver evner til særlige opgaver.
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SØNDAG 5. JANUAR 2020

Guds overhøjhed
Dan 1,1-2

Til fordybelse

Hvordan demonstrerer Nebukadnesar guden Marduks angivelige
overlegenhed?
Gud gav kong Jojakim i Nebukadnesars vold. Det var i sidste ende
ikke den hedenske herskers krigskunst, der førte til sejren, og heller
ikke den judæiske konges utilstrækkelige taktik, der førte til nederlag.
Gud skabte historie. Var Nebukadnesar klar over dette? Sikkert ikke
(endnu). Havde Jojakim fattet dette? Vi ved det ikke. I dag forstår vi
den gamle historie ved guddommelig udlægning. Men hvordan går
det os, når vi kommer i klemme?
”Der regeres,“ siger den reformerte teolog Karl Barth aftenen før sin
død den 10. december 1968. ”Ja, verden er mørk … Nu bare ikke
hænge med ørene! Aldrig! For der regeres, ikke blot i Moskva eller i
Washington eller i Beijing, men der regeres, og netop på jorden, dog
helt oppefra, fra himmelen“ (Eberhard Busch, Karl Barths Lebenslauf,
Zürich 2005, 51).

Til eftertanke

Til anvendelse

”Så kast da al din smerte / på Herrens stærke magt, / og håb, o, håb
mit hjerte, / vær trøstig uforsagt! / Du er dog ej den herre, / som
alting råde bør; / Gud monne sceptret bære, / og alting vel han gør“
(Adventistkirkens salmebog, nr. 73, 6). ”Alting vel“? Det siger Paul
Gerhardt, selv om han var hårdt ramt af skæbnen.
”Hvad ville De gøre, når De kunne regere det nye år?
Jeg ville sandsynligvis tilbringe de første nætter søvnløs
af bare befippelse for derpå i dagevis
at fortabe mig ængsteligt og småligt
i helt dumme, egoistiske planer.
Men så – forhåbentlig – le højt
og til sidst bede den kære Gud stille om,
at han på sin guddommelige måde
selv skaber det nye år.“
(Joachim Ringelnatz)
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MANDAG 6. JANUAR 2020

Tro under pres
Dan 1,3-7

Hvad er målet for ”babylonsk“ opdragelse og uddannelse?

Baggrund

De hellige kar fra templet i Jerusalem står nu i templet for Marduk i
Babylon. Det er tydeligt hvis gud, der har sejret. Men Nebukadnesar
overlader ikke sit riges fremtid til sin egen gud. Han er konsekvent
angående sin strategi. Han vil benytte sig af det besejrede lands intelligente mennesker. Målet med den treårige uddannelse er, at de udvalgte unge mænd skal tjene kongen. Guds børn skal gøres til tjenere
for fyrsten. Navneskiftet angiver, hvem der nu er deres ejer. Det er
ikke blot en ære at spise fra kongens bord. Nydelse af den mad, som
var helliget Babylons guder, ville signalisere en accept af det babylonske tilbedelsessystem.

Til fordybelse

Et besøg i den tidligere nazistiske ”Ordensburg Vogelsang“ i Eifelområdet viser, hvordan man i fascismen satte den babylonske tankegang
på spidsen. Unge mænd hjernevaskedes i tre år, så de ved deres indsats i Østeuropa ”fungerede“ uhyre grusomt.
Efter tre års internatophold i DDR blev en ung kristen af en bedømmelseskommission spurgt om, hvorfor den socialistiske uddannelse hos
ham var slået fejl. Dermed var hans karriere i industrien ødelagt. De
ansvarlige var først og fremmest interesseret i kandidaternes tankegang.
Graden af det pres, der udøves, er forskellig. Uddannelsens mål er dog
den samme: Samvittigheden skal gøres føjelig for at kunne tjene ”kongen“ uindskrænket.

Til anvendelse

Til eftertanke
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Er denne problematik helt ukendt i et demokrati?
Hvor risikerer vi at tilpasse os uhensigtsmæssigt nu til dags?
”Hjernevask får tanker til at krympe“ (Peter E. Schumacher, skribent,
1941-2013).

TIRSDAG 7. JANUAR 2020

Fast beslutsomhed
Dan 1,8-16
Baggrund

På hvilken måde viser Daniels trofasthed og visdom sig?
Vers 8 (aut. overs. 1948) begynder med et – Men. Der er en, der ikke
lader sig rive med af den fremherskende mening. Man kunne berøve
Daniel sit hjemland og tage hans navn fra ham. Man kunne stille ham
en storslået karriere i udsigt. Men der er en, der bevarer sit hjerte og
omsætter sin beslutning – lydighedsnægtelse af samvittighedsgrunde.
Hvor fik han sin standhaftighed fra? Opdragelse? Karakter? Mirakel?
For anden gang i Dan 1 forekommer udtrykket Gud gav [ty.] (da.
Gud lod). Daniel kunne ikke gøre for, at han var landet i Babylon. Det
var ikke hans plan at komme til det kongelige hof. Gud satte ham på
denne plads og lader et indflydelsesrigt menneske krydse hans vej. At
denne møder ham med forståelse har sikkert en forhistorie. Når der
kommer et velvilligt ekko tilbage, kan kaldet ikke have været anmassende. Daniel viser forståelse for den vanskelige situation, som han
bringer sine overordnede i og foreslår en prøvetid.
Daniel taler som fange, der kan være lykkelig over ikke at være anbragt i en lejr. Kunne hans opførsel så ikke forekomme utaknemmelig?
Men Daniels velovervejede og fornemme optræden åbnede døre. Gud
lod ikke sin trofaste ven i stikken.

Til anvendelse

Det hjælper, når man fra begyndelsen bekender kulør. Endnu bedre er
det, når man gør det venligt.
Hvor har jeg mødt overraskende forståelse for min tro?

Til eftertanke

Hvordan adskiller trofasthed og konsekvens sig fra stædighed og
fanatisme?
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ONSDAG 8. JANUAR 2020

Lydefri og vis
Dan 1,4
Baggrund

Til fordybelse

Hvornår fører elitetænkning ind i en blindgyde?
Det ser ud til, at kun mageløse mænd matcher Babylons mageløse
bygninger. Kongen holder sig fra almindelige mennesker. Hvad med
dem, der ikke opfylder forventningerne? Begrænses eller forhindres
mennesker med handicap i samfundet?
Efter 1933 trængte åndelig gift helt ind i Nazirigets matematikundervisning: ”Bygningen af en psykiatrisk anstalt koster 6 mio. rigsmark.
Hvor mange parcelhuse, der hver koster 15.000 rigsmark, kunne man
have bygget for samme beløb?“ (Adolf Dorner, hg., Mathematik im
Dienste der nationalpolitischen Erziehung, Frankfurt 1935, 42).
Dette er den sidste umenneskelige konsekvens. Er der også næstsidste
konsekvenser, der mangler medmenneskelighed?

Til anvendelse

Tyskland har meget at indhente, når det drejer sig om at omgås mennesker med handicap sammenlignet med visse europæiske naboer.
Men der er lys forude. F.eks. er børn med handicap siden 1986 blevet
undervist sammen med ikke-handicappede på Matthias-ClaudiusSkolen i Bochum, der fik udmærkelsen: ”Deutscher Schulpreis 2018“.
Det koster flere penge og mere uddannelse. Der er ca. 23 børn i klassen (hvoraf 6 har særlige behov). De undervises individuelt af to lærere
og en specialpædagog.
Det kristne menneskesyn stod fadder: Ingen må udelukkes. Senest i
tredje klasse ”knækkes koden“ hos børnene: Alle er forskellige, alle
har deres eget tempo, alle er værdifulde.
Eliteskoler har selvfølgelig også deres berettigelse. Det er logik for perlehøns, at ikke alle er lige egnede til en bestemt opgave. Medarbejdere
skal vælges omhyggeligt. Ingen, der tester ansøgernes evner og færdigheder, må mistænkes for at have en babylonsk tankegang.

Til eftertanke
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Suppler med egne positive erfaringer: Inklusion – en menneskerettighed siden 2009; Paralympics; modeopvisning for handicappede (”Catwalken giver vinger“) …

TORSDAG 9. JANUAR 2020

Den afsluttende prøve
Dan 1,17-21

Hvordan kan trofasthed over for Gud være en hjælp til at klare
”verdslige“ opgaver bedre?

Baggrund

Daniel og hans venner bestod den afsluttende eksamen med fremragende resultat. Deres overgennemsnitlige præstation skyldtes ikke det
babylonske skolesystem. For tredje gang i Dan 1 anvendes udtrykket
Gud gav. Undertiden stilles mennesker af Gud overfor en ekstraordinær opgave (v. 2). Men han efterlader ingen alene (v. 9). Sommetider
giver han specielle evner i særlige situationer (v. 17).

Til fordybelse

Kandidaterne viser sig at være ti gange klogere end deres modkandidater. Titallet antyder det fuldkomne. De ti Bud – et ellevte var
unødvendigt. Ti plager – og Guds folk var endelig fri. De ti brudepiger
– hele menigheden. Ti gange klogere – virkelig klog.
På tysk har man et modstykke i en person man kalder ”Neunmalkluger“ (ni-gange-klog) – en Besserwisser (som nu også er indgået i
dansk sprogbrug), som tror, at han ved bedre.
”‘Neunmalkluge’ mennesker bør roses for én intelligenspræstation:
Når de på en eller anden måde kan klare at nå frem til deres egen
forvirring“ (Markus M. Ronner, teolog).

Til anvendelse

Til eftertanke

Hvornår fik jeg inspiration som lyn fra en klar himmel i en vanskelig
situation, hvor jeg på denne måde oplevede Guds hjælp? Hvordan
forvandles viden til visdom?
”Kun hvad vi tror, ved vi med sikkerhed“ (Wilhelm Busch, 1832-1908)
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FREDAG 10. JANUAR 2020

Daniel blev der …
Dan 1,21

”… himle selv forgå af ælde, / men i grundfast guddomsvælde / evig
du består.“ (N.F.S. Grundtvig, 1836)

Baggrund

”Kong Kyros’ første regeringsår (år 1) er året, som i Ezra 1,1-3 beskrives som jødernes frigivelse og tilbagevenden fra det babylonske fangenskab. Det nåede Daniel at opleve! Han var nok for gammel til at
tage den lange vej på sig og vende tilbage. Men han fik at se, hvordan
Gud opfyldte løfterne fra 5 Mos 30,1-5 og Jer 25,11ff.; 29,10. Og hvor
mange konger havde han ikke oplevet: Nebukadnesar, Amel-Marduk,
Neriglissar, Labashi-Marduk, Nabonid, Kyros og dertil vicekongerne
Belshassar og Dareios! Han var blevet nybabylonier, meder, perser. På
hans tid levede den persiske religionsstifter Zarathustra, de kinesiske
religionstiftere Konfutse og Lao-Tse samt de græske filosoffer Thales
og Pythagoras. Blandt jøderne var Jeremias og Ezekiel hans samtidige.
Denne tid, som var tæt pakket af religiøs, filosofisk og politisk op- og
gennembrud, omgærder vores lille vers, og sidst, men ikke mindst, inkluderer det hele Daniels righoldige liv selv!
Måske giver Gud med dette lille ord en særlig ledetråd. Ifølge Dan
12,13 står Daniels budskab fast indtil verdens ende og det evige liv“
(WStB, Daniel, Wuppertal 1986, 90).

Til eftertanke

Resumé
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”De mægtige kommer og går,
og alle minderne falder.
Kun den bliver, der på Guds ord står.
Det sikreste sted i hver en alder.“
(Leben aus der Quelle 111,4)

Gud skaber verdenshistorie, men har også omsorg for den enkeltes
skæbne.

DIALOG TIL SABBATTEN 11. JANUAR 2019

Spørgsmål til drøftelse
Udgangspunkt
Dan 1,1-2

1 I hvilke situationer taler mennesker om ”skæbnen“?
2 ”Der regeres“ (Karl Barth).
Hvornår er politiske omvæltninger skæbne, og hvornår
resultater af utilstrækkelighed?

Dan 1,3-7

3 Hvad er målet med ”babylonsk“ uddannelse?
Hvordan kommer troende under pres i dag?

Dan 1,8-16

4 Hvad i Daniels adfærd gør indtryk på jer?
Hvad er forskellen på principfasthed og fanatisme?

Dan 1,17-21

5 Daniels trofasthed blev belønnet, men andre troende
oplevede det ikke.
Hvad er jeres reaktion på det?
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3

UGEN 12.-18. JANUAR 2020

Fra hemmelighed til
åbenbaring
Dan 2

”Han sagde: Lovet være Guds navn fra evighed til evighed, ham
tilhører visdommen og styrken“ (Dan 2,20)

Hovedtanke

Gud åbenbarer sig, men der er stadig åbne spørgsmål.

Introduktion

Der findes adventistmenigheder i Tyskland, der har en efterligning af
den statue, som er beskrevet i Dan 2. Den kan benyttes i missionsøjemed på gågader. Ved hjælp af statuen ønsker man at illustrere, at den
Gud, der har forudsagt historiens gang så præcist, er værd at stole på.
Det centrale i samtalen med interesserede mennesker er de forskellige
verdensriger og deres tidsmæssige placering. I mangel af en statue kan
man ”iklæde“ et ungt menneske maling og folie, så vedkommende
kommer til at ligne en statue.
Stenen får til gengæld ikke samme opmærksom. Ellers burde der være
mange flere ødelagte statuer. Men det er jo netop stenen, der giver
drømmetyderen hovedbrud: Hvor kommer den fra? Hvem udløser
dens fald? Og hvornår falder den ned på statuen og ødelægger den?
Babylons konge længes efter et varigt rige, en forudsigelig fremtid og
mest mulig viden om fremtiden. I den situation får han en drøm af
Gud, der giver ham svar – og skaber nye spørgsmål.
Nebukadnesar håber, at han af rådgiverne kan få informationer og
klarhed, men han får modspørgsmål. Rådgiverne er selv rådvilde. Daniel derimod kan tyde drømmen og vise kongen, at han selv er en del
af den historie, som Gud har bestemt. Men selv Daniel har ikke svar
på, præcist hvordan og hvornår tingene vil ske.
I dag længes mennesker også efter klarhed i deres liv, efter forudsigelighed og størst mulig viden om fremtiden. Kan Nebukadnesars drøm
give dem svar på deres spørgsmål?
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SØNDAG 12. JANUAR 2020

Drømmen
Dan 2,1-16

Hvad var det, der foruroligede kongen i forbindelse med hans drøm?
Er det med vilje, han ikke vil fortælle drømmen om morgenen, eller
har han mon glemt den?

Baggrund

På Nebukadnesars tid tog man drømme meget alvorligt (sml. Job
33,15-18). Man gik tit ud fra, de kom fra guderne, der fra deres ophøjede position åbenbarede fremtiden for menneskene. Hvis man var
i stand til at forstå en drøm, blev man ikke fuldstændigt overrasket
af kommende begivenheder. Hvis den var forbundet med dystre forudanelser, varslede den en kommende, nær katastrofe. Derfor er det
meget forståeligt, at kongen gjorde sig mange tanker vedrørende den
drøm, han enten ikke kunne huske eller bevidst holdt hemmelig for
at få den fortalt og tydet af sine rådgivere. Hvis Nebukadnesar selv
havde fortalt dem drømmen, ville de lærde rådgivere sikkert have givet
ham en udlægning, der ville have smigret ham.
I sin vrede og skuffelse befalede kongen, at alle vismænd i Babylon
skulle slås ihjel. Daniel og hans venner havde i mellemtiden afsluttet
deres uddannelse og hørte nu til kongens lærde mænd. Derfor gjaldt
kongens forordning også dem. Daniel bad kongen om lidt tid, så han
kunne løse gåden. Han var godt klar over, at intet menneske ville
kunne klare opgaven (v. 11), men han kendte himlens Gud (v. 18), der
både kendte drømmens indhold og dens tydning (v. 28).

Til fordybelse

”Den mistillid, kongen viser sine vismænd, danner baggrund for, at
Daniels gudgivne visdom lyser desto klarere. Babylons vismænd og
stjernetydere praler af deres indsigt (v. 4), som de har opnået gennem
deres anstrengelser og magiske teknikker – og den svigter over hele
linjen“ (Stuttgarter Erklärungsbibel (SEB) 1052).

Til eftertanke

Hvad fortæller det, at Gud sender kongen en drøm, om, hvor nær Gud
kan være på os? (sml. ApG 17,28).
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MANDAG 13. JANUAR 2020

Daniels bøn
Dan 2,17-23

Baggrund
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Hvilken forskel er der på Daniels to bønner?
Hvad takker og priser Daniel især Gud for?
”Disse vers er ikke blot poesi. De er også udtryk for centrale teologiske
udsagn om historie og profeti i Daniels Bog … Denne korte salme vidner om, at Gud er nærværende i verden, og at han griber aktivt ind i
folkeslagenes historie. Han kan indsætte og afsætte konger (v. 21). På
den beskuer, der er overladt til sig selv, kan menneskehedens historie
se ud som en kaotisk magtkamp mellem konkurrerende kræfter, men
Daniels Bog afslører, at Gud står bag det hele. Han … former historien, så tingene sker på den måde, han synes er bedst. Der er muligvis
meget i denne verden, vi ikke forstår. Alligevel kan Daniels ord give os
den vished, at Gud til stadighed griber ind, så det til sidst er hans vilje,
der sker. Og somme tider hænder det jo, at den Almægtige gennem
sine profeter løfter en flig af det slør, der ligger over fremtiden“ (William Shea, Daniel 1-7, Lüneburg 1998, 127f.).

Til fordybelse

I Det Ny Testamente tales der om to modsatte hemmeligheder: Kristi
hemmelighed (Kol 2,1-3) og lovløshedens hemmelighed (2 Thess 2,7;
sml. Åb 17,5). Mens det første bringer frelse, fører det andet til fordærv.

Til eftertanke

”Sand tro griber og gør krav på de lovede velsignelser, før de bliver
bevidste og kan føles. Vi må sende vore bønner opad i tro ... vi må i
tro gribe de lovede velsignelser og gøre krav på dem som vores. Vi
må så tro, at vi modtager velsignelsen, fordi vores tro har grebet den“
(Ellen White, Das Gebet, Lüneburg 2010, 72).

TIRSDAG 14. JANUAR 2020

Baggrunden
Dan 2,24-30

Baggrund

Hvilke spørgsmål var Nebukadnesar optaget af?
Hvad var hans hjertes tanker?
Daniel tøvede ikke med at fortælle kongen, at gådens løsning kom
fra Gud i himlen. Men inden han fremlagde drømmens indhold og
tydning, nævnte han de tanker og bekymringer, som kongen havde
haft, da han lå søvnløs på sin seng. At Daniel havde kendskab til disse
natlige omstændigheder, øgede hans troværdighed. Alligevel løb han
en vis risiko, da drømmen ikke kun indeholdt glædelige nyheder for
kongen.
Daniel begrunder Nebukadnesars drøm med Guds ønske om, at du
kan forstå tankerne i dit hjerte (v. 30). Vidste kongen da ikke længere,
hvad han havde spekuleret over om natten? Havde han glemt, hvilke
tanker han havde været optaget af? Næppe. Men somme tider er
mennesker ikke selv klar over, hvad der forårsager den indre uro, og
hvad det egentlig er, der plager dem.
Bag Nebukadnesars interesse for fremtiden (v. 29) skjulte der sig en
bekymring for hans kongerige og spørgsmålet om hans egen skæbne
og det ansvar, han bar som uindskrænket hersker. Ville hans rige
kunne bestå i længden, eller ville det gå under som alle andre tidligere
riger? Hvordan kunne han sikre sit herredømme mod diverse farer?

Til fordybelse

”Det faktum, at statuen består af syv legemsdele (hoved, bryst, arme,
mave, hofter, ben og fødder) og er lavet af fire forskellige materialer
af aftagende kvalitet (guld, sølv, bronze og jern), og at fødderne er en
blanding af jern og ler … tegner et tydeligt billede af, at verdensherredømmerne, som statuen er et symbol på, er truede på deres eksistens“
(E. Haag, Daniel, Neue Echter Bibel, Würzburg 1993, 29f.).

Til eftertanke

”... ligesom stjernerne på deres fastsatte baners store kredsløb, kender
Guds planer hverken til hast eller opsættelse“ (Ellen White, Jesu liv,
Dansk Bogforlag 2013, s. 23).
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ONSDAG 15. JANUAR 2020

Billedstøtten
Dan 2,31-43

Baggrund

Hvad er påfaldende ved denne natlige drøm?
Hvilken rolle får Nebukadnesar?
Hovedet af guld. David kalder Nebukadnesar for hovedet af guld og
kongernes konge under Guds overherredømme. Babylon er udgangspunkt for de kommende verdensriger.
Bryst og arme af sølv. Det næste storrige sættes i relation til det første, idet det kaldes lidt ringere. Ifølge Daniel kap. 7 og 8 drejer det sig
om Medo-Persien.
Mave og hofter af kobber. Det fortælles om det tredje rige, at det skal
herske over alle lande. Her er der åbenbart tale om det græske verdensrige (sml. Dan 7-8).
Ben af jern. Det fjerde rige kaldes stærkt som jern. Det skal knuse og
sønderbryde alle de andre. Det romerske rige udfyldte denne rolle
med brutalitet.
”De fire verdensherredømmer, der forekommer i drømmen, er kendetegnet ved aftagende glans og magt … og tiltagende brutalitet“ (SEB
1054).
Fødder dels af ler og dels af jern. Blandingen af forskellige materialer
tyder på, at det fjerde rige er et delvist stærkt og delvist svagt rige, der
står ”på lerfødder“. Det er bemærkelsesværdigt, at dette blandede materiale kan bære resten af statuen uden at smuldre under dens vægt.
Nogle fortolkere mener, det kan dreje sig om det delte og splittede
Europa. Man bør dog huske på, at drømmen som helhed har et globalt
præg og ikke er begrænset til et enkelt kontinent. Så det drejer sig nok
nærmere om den delte og splittede verden, især fordi der ikke siden
det romerske riges sammenbrud er opstået en verdensmagt – trods
forsøg på det.
En anden tolkning, hvorefter støttens historie ender i det 2. årh. f.Kr.
(Babylon – Medien – Persien – Grækenland – ptolemæer/seleukider),
overser den kendsgerning, at stenen, der rammer støttens fødder, tilintetgør alle andre verdensherredømmer og selv fylder hele jorden.
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TORSDAG 16. OKTOBER 2020

Stenen
Dan 2,34-35;
44-45
Baggrund

Hvad menes der med ”ikke ved menneskehånd“?
Hvad symboliserer stenen, der blev til et stort bjerg?
Drømmens fokus er på det, der skal ske ved dagenes ende (2,28).
Uanset hvor mægtige og velhavende de end måtte have været, så er
rigerne af metal (og af ler) dog kun forløbere for riget ”af sten“. Mens
metaller og ler til dels er produkter af menneskeligt arbejde, forbliver
stenen uberørt af menneskehænder. Tilsyneladende sat i gang af en
usynlig hånd rammer den støttens fødder og knuser hele statuen, der
føres bort som avner for vinden uden at efterlade sig spor. I modsætning til alle øvrige riger, der går under og afløses af nye, vil det rige,
som stenen symboliserer, bestå til evig tid.
Klippen som metafor står ofte for Gud (fx 5 Mos 32,4; 1 Sam 2,2; Sl
18,32). Stenen kan være et billede på Messias-kongen (sml. Sl 118,22;
1 Pet 2,4.7). Stenen, der kom ned fra bjerget (v. 34.45) bliver selv til
et bjerg. Det minder om Zions bjerg, som templet stod på, det jordiske
billede på Guds herredømme på gammeltestamentlig tid.

Til fordybelse

Udtrykket ikke ved menneskehånd (v. 34.45) findes også i synet om
det lille horn (8,25). Det understreger ikke blot synernes parallelitet
(kap. 2,7,8,9,10-12). Det peger også på, at historiens afsluttende
klimaks – nemlig skiftet fra den gamle, forgængelige verden til den
nye, evige verden – ikke er et resultat af menneskers, men af Guds
indgriben.

Til eftertanke

”Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed“
(Rom 8,25).
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FREDAG 17. JANUAR 2020

Kongens reaktion
Dan 2,46-49

Baggrund

Hvordan reagerede kongen på drømmens udlægning?
Hvilke konsekvenser havde det for Daniel og hans venner?
”Den enevældige hersker kaster sig ned foran den landsforviste jøde
og viser ham guddommelig ære! Den overbevisende visdom, Daniel
havde fået af Gud, får offentlig anerkendelse, idet Daniel bliver gjort
til overhoved for alle byens vismænd“ (SEB 1054). Nebukadnesar
kunne ikke have ydet noget menneske større respekt. Ved at udnævne
Daniel til den øverste vismand, gjorde han ham til sin nærmeste fortrolige.
Samtidig var kongen godt klar over, at Daniel ikke af sig selv var i
stand til at gætte og tyde drømme. Derfor bekender han sig til jødernes Gud, der er uden sidestykke: ”Jeres Gud er i sandhed guders Gud,
kongers Herre og den, der åbenbarer hemmeligheder, siden du har
været i stand til at åbenbare denne hemmelighed“ (v. 47).
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Til fordybelse

Daniel udnyttede den gunstige anledning og bad kongen om, at hans
tre jødiske venner måtte sættes til at forvalte provinsen. Der var her
næppe tale om nepotisme. Men han kunne på den måde være sikker
på – som nyudnævnt statholder – at have provinsforvalternes opbakning, mens han selv blev ved kongens hof.

Resumé

Nebukadnesars drøm afslørede vismændenes uformåen og gav Daniel
anledning til at vidne om himlens Gud. Han indsætter og afsætter
konger, giver kundskab og visdom, åbenbarer hemmeligheder og efterlader os alligevel med en del spørgsmål.

DIALOG TIL SABBATTEN 18. JANUAR 2020

Spørgsmål til drøftelse
Indledende
spørgsmål

1 Hvilken rolle spiller billedstøtten i Dan 2 i forhold til jeres
syn på historien og fremtiden?

Supplerende
spørgsmål

2 Hvilke erfaringer har I gjort jer, når I har nævnt Nebukadnesars
drøm i missionsøjemed?

Dan 2,10-11.16-19

3 Hvor får Daniel den tillid fra, at han skulle være i stand til at få
kendskab til drømmen og tyde den?

Dan 2,19-23

4 Hvorfor er der efter Daniels mening grund til at prise Gud?
I hvor høj grad kunne denne bøn være jeres egen?

Dan 2,27-30

5 Hvilke spørgsmål og bekymringer var kongen optaget af?
Har I nogensinde oplevet, at Gud har gjort jer opmærksom på
jeres hjertes tanke?

Dan 2,34-35.44-45

6 Hvilken rolle spiller stenen i denne drøm?
Hvad betyder disse vers for jer personligt?

Afsluttende
spørgsmål

7 Hvordan kan fortællingen om Nebukadnesars drøm berige
vores trosliv
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4
Daniel 3

UGEN 19.-25. JANUAR 2020

Fra anklage til
anerkendelse
”Kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han
kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt,
konge“ (Dan 3,17).

Hovedtanke

Den, der står ved sin overbevisning, vil avle modvind. Gud fjerner ikke
altid alle problemer, der opstår i den forbindelse. Alligevel er det godt
at have tillid til ham.

Introduktion

Fra de tidligste tider har de tre mænd i ildovnen været gribende forbilleder for trofasthed mod Gud, for jøder såvel som for kristne. I 1 Makk
2,59 og i Hebr 11,34 bliver de nævnt i den forbindelse. Troende har
igen og igen ladet sig trøste af denne gribende historie. Det viser også
den senere ”Tilføjelse til Daniels Bog (tilføjelse B): ’Azarjas bøn’ og ’De
tre mænds lovsang.’“ Disse skrifter – såvel som Makkabæerbøgerne
– indgår i de gammeltestamentlige apokryfer, som findes i nogle udgaver af Bibelen. De kan også slås op på Bibelselskabets hjemmeside:
https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline. Desuden
findes illustrationer af denne beretning i Roms katakomber og i mange
middelalderkirker.
Men i Dan 3 drejer det sig ikke kun om tillid til Gud. Konflikten mellem
det absolutte krav på magten fra en orientalsk konge i fortiden og den
fordring, som skaberen af himmel og jord rejser, står i fokus. Troende
er en del af denne kontrovers og må vælge side. Det kan ske, at de
derved trues eller dræbes. Troen er så redskabet til at udholde lidelser
og ikke et middel til at blive skånet mod dem.
Dette kapitel fortæller så alligevel, at Guds sejr ved endens tid også
kan vise sig nu og her. Selv når situationen ser håbløs ud, kan han
vende bladet og beskytte sine børn.

30

SØNDAG 19. JANUAR 2020

En billedstøtte af guld
Dan 3,1-7

Hvordan lyder befalingen, og hvem gælder den?

Baggrund

Der ser ud til at være en sammenhæng mellem dette kapitel og det
foregående. Nebukadnesar drømte om en billedstøtte i Dan 2, som
forestillede hans rige og de efterfølgende verdensriger. Hovedet af
guld skulle forestille Babylon, og de følgende riger blev beskrevet med
andre og ringere materialer. Denne fremtidsvision bekræftede nok
hans herredømme, men perspektivet på længere sigt kunne han nok
ikke være fornøjet med, da den jo viser, at varigheden af det babylonske verdensrige ville være begrænset.
Det er derfor oplagt, at Nebukadnesar ville korrigere drømmen med
en billedstøtte af guld (den var formodentlig lavet af træ overtrukket
med bladguld). Babylon skulle ikke gå under, men eksistere i al evighed.
Men det var alt andet end selvfølgeligt. Det fremgår af samtidige
kilder, at det kom til en paladsrevolution, mens Nebukadnesar regerede. Den kunne han dog slå ned. For at forebygge yderligere
opstande, skulle han sikre sig opbakning fra statens embedsmænd.
Derfor kan det krævede knæfald foran billedstøtten forstås som en
troskabsed overfor kongen og rigets enhed (ifølge William H. Shea,
Das Buch Daniel, Bd. 1, Lüneburg 1998, 97f.).

Til fordybelse

”De besluttede (kongen og hans rådgivere), at de ville benytte ethvert
tænkeligt middel til at skaffe Babylon førerstillingen i verden, så alle
folk så op til dette rige“ (Ellen White, Profeter og Konger, Dansk Bogforlag, s. 245).

Til anvendelse

Alle verdens regenter og præsidenter drømmer om, at deres embede
vil vare længe. For at opnå dette griber de ofte til magtmidler og manipulation. Men intet rige, der er bygget på tvang eller vold, har bestået i længden. Det er en kendsgerning, der trøster!
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MANDAG 20. JANUAR 2020

Modige afvigere
Dan 3,8-12
Baggrund

Hvor går grænsen for de kaldæiske mænds loyalitet overfor staten?
Det var ikke gået stikkernes opmærksomhed forbi, at tre mænd ikke
havde kastet sig ned. De vidste også med det samme, at det var jøder,
hvad de hed, og hvilke embeder de havde i riget. Det skulle de ikke
først finde ud af, fordi de tilsyneladende allerede kendte dem. Formodentlig var de før blevet opmærksomme på mændene på grund af
deres adfærd.
Når der i vers 8 i 1948-oversættelsen står førte klage, er det et begreb
fra den aramæiske grundtekst, der beskriver hændelsen temmelig
drastisk: De ”… fortærer en bid af jøderne.“ Dermed menes lunser
af deres legeme (samme tanke, som også bruges i Sl 27,2). Det er en
illustration af stikkernes usle og brutale fremgangsmåde (Dansk talemåde: De gik/fór i kødet på dem).

Til fordybelse

Mange opfatter det som en gemen og lumsk forbrydelse at forråde
andre og "sætte dem kniven for struben“. Hvorfor er der nogen, der
gør den slags? Motiverne dækker hele spektret af menneskers fejlagtige adfærd: had, hævn, grådighed, misundelse, sårbarhed, begær,
selvhævdelsestrang, blind lydighed eller blot snaksalighed.
Det er nu 30 år siden, at Berlinmuren faldt. Ikke alt i DDR (Østtyskland) var dårligt, men det var en stat, der overvågede borgerne ved
hjælp af andre borgere og på den måde afslørede sig selv som et regime, der gik urettens vej. Regeringen greb massivt ind i det sociale liv
ved at fremme dette stikkersystem. Det førte til, at venner stak venner, og man indenfor familierne også stak og forrådte hinanden.

Til anvendelse
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Hvor er modige afvigere efterspurgt nu til dags?

TIRSDAG 21. JANUAR 2020

Forgæves forsøg på overtalelse
Dan 3,13-18

Hvordan prøver kong Nebukadnesar at overtale hebræerne?

Baggrund

Efter anholdelsen forhøres de tre mænd. Nebukadnesar såvel som
hebræerne er klare i mælet. Kongen kan ikke forestille sig, at de tre
mænds vægring ved at kaste sig ned foran billedstøtten er en overlagt
handling, når de har en truende dødsstraf hængende over hovedet.
Han ville have båret over med dem, hvis der var tale om misforståelse
eller skødesløshed fra deres side, og hvis de havde været villige til at
”rette ind“. Han tager ikke deres tro alvorligt og regner heller ikke
med deres guds magt, der ville kunne redde dem.

Til fordybelse

”Han forsøgte at true dem til at gøre som den øvrige forsamling. Idet
han pegede på den gloende ovn, mindede han dem om den straf,
som ventede dem, hvis de vedblev at modsætte sig hans vilje. Men
hebræerne var urokkelige. De sagde, at de ville være tro imod himmelens Gud, og at de stolede på, at han havde magt til at frelse dem.
Alle betragtede det som en form for tilbedelse at bøje sig for billedet,
og de ville kun tilbede Gud alene … Kongens trusler var forgæves.
Han kunne ikke få de mænd til at afsværge deres troskab til universets
Konge. Deres fædres historie havde lært dem, at følgerne af ulydighed
imod Gud er vanære, ulykke og død, og at Herrens frygt er visdoms
begyndelse og grundlaget for al fremgang“ (Ellen White, Profeter og
Konger, Dansk Bogforlag s. 246).

Til anvendelse

Hvordan forholder jeg mig, når jeg skal gøre noget, som jeg er overbevist om er forkert?
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ONSDAG 22. JANUAR 2020

Brutal magtdemonstration
Dan 3,19-23
Baggrund

Hvordan bliver kongens beslutsomhed synlig?
Nu fuldbyrdes dommen svarende til truslen. Bemærkningen om, at
Nebukadnesar var opfyldt af vrede, kunne antyde, at han indtil dette
tidspunkt havde set på de tre venner med forholdsvis positive øjne. Nu
havde de forspildt hans velvilje. Provokationen, at de havde markeret
grænsen for kongens magt, var for stor (sml. v. 17f.).
Endnu en årsag til kongens vrede er tydelig. Skulle de her beskrevne
begivenheder virkelig stå i sammenhæng med en paladsrevolution,
kan man let følge kongen i, at han reagerede irriteret på sine embedsmænds modstand. Han skulle for alt i verden undgå, at der på grund
af denne offentlige og symbolfyldte ulydighed vaktes ny modstand.
Det er bemærkelsesværdigt, at han i dette tilfælde gav hebræerne en
ny chance for at efterkomme befalingen. Men de holdt fast ved deres
beslutning.
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Til fordybelse

Det kommer til en utilsigtet hændelse ved fuldbyrdelsen af dommen.
Soldaterne, der skal udføre henrettelsen, mister derved livet. Når det
gælder om at demonstrere deres magt, er – dengang som nu – ingen pris for høj for denne verdens magthavere. Hvilken rolle spiller
et par døde soldater – selvom det ikke drejer sig om fjender, men om
forbundsfæller eller endda om egne landsmænd. De sendes til kriseområder – eller efterlades der – og deres liv bliver sat på spil, fordi de
ansvarlige for den ”store“ politik ikke har i sinde at korrigere egne fejl.

Til eftertanke

Hvor har jeg villet slå igennem uden hensyn til tab – og hvad var prisen?

TORSDAG 23. JANUAR 2020

Overraskende indsigt(er)
Dan 3,24-27

Hvad får Nebukadnesar til at måbe?
Hvordan tyder han den øjensynligt gådefulde begivenhed?

Baggrund

Næppe er befalingen udført, før kongen ønsker at overbevise sig om
dens vellykkede resultat. Men hvad han bliver vidne til, gør ham yderst
usikker og lader ham tvivle på sine sansers formåen. Derfor prøver han
på at få sine rådgivere til at bekræfte, at der faktisk kun var tre mænd,
der blev kastet i ilden. Og han får det ønskede svar. Det er kort og
efter den tids skik også underdanigt. Først nu afslører han årsagen til
sin forundring: Ikke tre, men fire mænd går frit omkring i ilden uden at
lide overlast! En af dem adskiller sig tydeligt fra de andre og virker på
kongen som en gudssøn. Nebukadnesar mener, at denne er årsagen
til, at de dømte har overlevet. Han frygter også, at han med sin dødsdom har handlet mod gudernes vilje. Det gør ham bange, fordi han
helst ikke vil rage uklar med så stærke modstandere.

Til fordybelse

”Hvem er den gud, der så kan redde jer ud af min magt?“ (Dan 3,15).
Det var den samme Gud, om hvem kongen i kap. 2 havde sagt, at han
er ”guders Gud, kongers Herre“ (v. 47). Hvor hurtigt var det ikke gået
i glemmebogen!

Til eftertanke

Hvad kan jeg gøre for ikke at glemme, hvad Gud har gjort for at holde
mig i live?
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FREDAG 24. JANUAR 2020

Et tvivlsomt dekret
Dan 3,28-30

Baggrund

Hvilken befaling udstedes af Nebukadnesar, og hvad er hans
begrundelse for den?
Idet Nebukadnesar bekender, at ingen anden gud kan redde som
hebræernes gud, degraderer han offentligt de babyloniske guder. Og
alligevel afslører han sig selv som den ryggesløse tyran, han var fra
begyndelsen, men med modsat fortegn: Nu skal de dø, der håner jødernes Gud!
Er det muligt, at miraklet kun har ringe virkning på kongen og slet ikke
når hans hjerte? Han viste ganske vist, at det havde gjort dybt indtryk
på ham, ved at han igen lod de unge mænd få deres høje stillinger i
provinsen Babylon. Men der sås tvivl på grund af den hårdhed, med
hvilken han går over i den anden yderlighed.
Mirakler kan forundre og styrker troen, men frembringe den, kan de
ikke. Deres virkning på dem, der ikke tror, er begrænset (f.eks. på Farao, 2 Mos 7-12).

Til fordybelse

Resumé
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”Det var rigtigt af kongen af give offentligt udtryk for sin tro på Gud
og at søge at ophøje Himmelens Gud over alle andre guder; men da
Nebukadnesar besluttede at tvinge sine undersåtter til at bekende deres tro og vise ærbødighed på samme måde, overskred han sine beføjelser som jordisk konge. Han havde ikke mere ret – hverken borgerligt
eller moralsk – til at true mennesker med døden, fordi de tilbad Gud,
end han havde til at befale, at alle de, som nægtede at tilbede guldbilledstøtten, skulle kastes i flammerne. Gud tvinger aldrig mennesket til
at vise lydighed. Han overlader til den enkelte at afgøre, hvem han vil
tjene“ (Ellen White, Profeter og Konger, Dansk Bogforlag, s. 248).
Historien om mændene i ildovnen kan opmuntre til at gøre en indsats
for Guds sag, selvom det skulle være forbundet med vanskeligheder.
Selv hårde prøvelser kan bidrag til, at Gud herliggøres.

DIALOG TIL SABBATTEN 25. JANUAR 2020

Spørgsmål til drøftelse
Udgangspunkt
Dan 3,4-7

1 Hvorfor og i hvilke situationer udsættes mennesker for pres?
2 Hvordan øges presset i dette tilfælde?
Hvad siger det om et menneske, at det er parat til at tvinge
andre til noget?

Fordybelsesspørgsmål

3 Hvordan prøver magthavere og agitatorer at vinde mennesker
for deres mål?
Hvordan behandles de, der er ”genstridige“?
Hvilken slags gruppepres har I oplevet?
Hvad var følgerne af jeres urokkelighed?

Dan 3,14-18

4 De jødiske mænd ville holde fast ved Gud, selvom det skulle gå
så vidt, at han ikke ville redde dem.
Hvordan kan sådan et tillidsforhold til Gud opstå?

Dan 3,28-30

5 Gud har bevaret sine børn.
Hvor kan Nebukadnesars begejstring aflæses, men også hans
manglende forandring på trods af miraklet?

Afslutning

6 Hvad har hjulpet jer med at handle rigtigt, når vanskelige
beslutninger skulle træffes?
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5
Dan 3,31-4,34

Hovedtanke

Baggrund

UGEN 26. JANUAR - 1. FEBRUAR 2020

Fra stolthed til ydmyghed
”Hvor store er ikke hans tegn, hvor vældige er ikke hans undere!
Hans kongerige er et evigt rige, hans herredømme varer i slægt efter
slægt“ (Dan 3,33).
Skiftet fra stolthed til ydmyghed kan være vanskeligt, men den, der
indlader sig på Gud, vil modtage hans velsignelse.
Helt uventet møder vi i Daniels bog – som handler om store verdensriger og betydningsfulde historiske begivenheder – en usædvanlig episode i en magthavers liv.
Kapitel 4 er formuleret som en kongelig skrivelse, hvori Nebukadnesar
indvier alt folket i hele riget i en personlig oplevelse. Denne historie er
højdepunktet i fortællingerne om Nebukadnesar i Daniels Bog. I første
omgang har kongen fået kendskab til Israels Gud gennem Daniel og
hans venner. Nu konfronteres han helt personligt med Gud.
Til at begynde med er Nebukadnesar endnu uvidende vedrørende
den guddommelige åbenbaring af drømmen. Senere kræver han uindskrænket tilbedelse af sin egen gud (min gud 3,14). Men nu hæver han
sig selv og sin magt op som ultimativ rettesnor. ”Samtidig vokser hans
erkendelse af den himmelske Gud: hans første møde endte med lovprisning af den Gud, der åbenbarer. Dernæst priste han Gud for hans
magt til at frelse, og ved afslutningen af kap. 4 får han den erkendelse, at Gud alene er hersker, og hans rige er af evig karakter“ (Dieter
Bauer, Das Buch Daniel, Stuttgart 1996, 109).
Kapitlets budskab er klart: Gud er også interesseret i den babyloniske
konge og forsøger at nå ham. Her handler det om menneskelig stolthed. Denne problemstilling er også aktuel i dag.
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SØNDAG 26. JANUAR 2020

Skæbnesvanger ro
Dan 3,31-4,1
Baggrund

I hvilken situation får kongen sin drøm?
Kongen begynder sit brev med en kort, poetisk passage. Han henvender sig med en fredshilsen til alle folkeslag og mennesker med mange
forskellige sprog. Han ophøjer den Højeste og lovpriser ham for hans
tegn og undere.
Nebukadnesar angiver ikke tidspunkter for de omtalte begivenheder.
Han nævner blot, at han lever lykkeligt og tilfreds i sit palads (4,1).
Den beskrivelse passer bedst på anden halvdel af hans regeringstid.
Han har underlagt sig sine fjender, han har styr på sit rige og har det
godt. Han hersker over et verdensrige, bor i et storslået palads, nyder
livets bekvemmeligheder og har ro i sit hus. Men roen bedrager.

Til fordybelse

Alt her i livet har sin tid. Men hver tid rummer også sine egne farer.
Det gælder også for tider med ro. Netop i de gode tider kan de største
fristelser opstå. Det måtte Nebukadnesar også sande i sit liv. Bibelen
gør ikke blot opmærksom på den kendsgerning i denne tekst. Kong
David brød for eksempel sit ægteskab og blev til morder i en sådan
fase af livet (2 Sam 11).

Til anvendelse

Gud giver os tider med ro – og det har vi også brug for. Men ro kan
bedrage og føre tankerne på afveje. Vi kan godt lide at være tilfredse
med det, vi selv har ydet og skabt – uden Gud (ifølge Ernst-August
Bremicker, Der Prophet Daniel und seine Botschaft, www.bibelkommentare.de, 101, 7.1.2019).

Til fordybelse

”Kun hos Gud finder min sjæl ro, fra ham kommer min frelse“
(Sl 62,2).
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MANDAG 27. JANUAR 2020

En foruroligende drøm
Dan 4,2-15
Baggrund

Hvordan beskriver Gud sin plan med Nebukadnesar?
Den rolige tid bliver afbrudt af en foruroligende drøm. Gud henvender
sig i drømmen til Nebukadnesar, fordi han har en plan med ham.
Til forskel fra den første drøm (kap. 2) kan kongen meget præcist huske det, han har set. Han fornemmer, at drømmen indeholder et vigtigt budskab, men det er kodet, og han forstår det ikke. Daniel er efterhånden kendt ved hoffet, og han kan overtage drømmetydningen,
efter at hans kolleger har måttet give op. Selv om Nebukadnesar har
oplevet, hvor overlegen Daniels Gud er i forhold til hans egne (kap.
2-3), taler han her ikke om Daniels Gud, men om sine egne guder (v.
6). Det er først i slutningen af kapitlet, at han kommer til erkendelse
af, at Gud virkelig er den højeste (v. 31).
Det træ, som Nebukadnesar ser, er langt højere end alle andre træer.
At det er placeret midt på jorden, afslører, at der her er tale om en
symbolsk fremstilling af Nebukadnesars herredømme. Som den, der er
indsat af Gud, sammenlignes han med et træ, der giver mennesker og
dyr læ og føde (2,36-38; sml. Ez 31).
Men af hele det høje træ, der gav næring til alle skabninger, blev der
på befaling af et himmelsk væsen (en vægter v. 10) kun en stub til
overs. Billederne flyder ind over hinanden: træstubben opfører sig som
et dyr, der spiser græs (sml. v. 22.29) og lægges i lænker. Det menneskelige hjerte erstattes af et dyrehjerte for en periode af syv tider (år)
(ifølge SEB 1056).

Til fordybelse
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”Meningen med hele begivenheden skal være en påmindelse til ‘de
levende’: det er alene Gud, der har magten, også over de nok så mægtige menneskelige herskere. For Daniels Bogs læsere er det en trøsterig
viden: også de menneskelige magthavere i deres egen tid vil blive
straffet for deres arrogance – ligesom Nebukadnesar dengang“ (Dieter
Bauer, Das Buch Daniel, Stuttgart 1996, 114).

TIRSDAG 28. JANUAR 2020

Drømmen tydes
Dan 4,16-24

Baggrund

Hvordan tyder Daniel Nebukadnesars drøm?
Hvilket håb stiller han ham i udsigt?
Hvilket supplerende råd giver han ham?
Daniel stod et øjeblik forfærdet (v. 16). Denne reaktion viser på én og
samme tid hans ærefrygt over for Guds åbenbaring og hans frygt for
kongen, som han har et skæbnesvangert budskab til.
Ligesom i Ez 31 er træet, der nåede himlen, et billede på verdensherskeres arrogante hovmod. Daniel skal meddele kongen op i hans åbne
ansigt: ”Træet – det er dig, konge“ (v. 19).
Efter at træet er blevet beskrevet, varsles en domshandling af et himmelsk sendebud. Træet skal fældes. Kongen vil for en stund miste sin
kongelige værdighed og position, men ikke selve kongeriget (v. 23).
Han vil blive udstødt af mennesker og bo blandt de vilde dyr. ”Billederne i v. 12-13 og deres tydning viser, at kongen vil blive bundet af
sindssyge og vil miste sin sunde fornuft“ (Stuttgarter Erklärungsbibel
(SEB) 1057).
Daniel slutter sin tydning med et fremtidshåb. Han formulerer høfligt, men klart og tydeligt, et råd til kongen (v. 24). Dermed giver
han udtryk for drømmens egentlige budskab, der er at få kongen til
at omvende sig. Kongen skal høre op med sine synder. Daniel sætter
synd og retfærdighed, overtrædelser og barmhjertighed op over for
hinanden. Han gør det klart for kongen, at Gud ikke stiller sig tilfreds
med hensigtserklæringer, men at han forventer handling: kongen skal
anerkende Gud som Herren, handle retfærdigt og være barmhjertig.

Til eftertanke

”Hvis vi ikke modererer vores stolthed, så bliver den til vores værste
straf“ (Dante Alighieri).
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ONSDAG 29. JANUAR 2020

Drømmens opfyldelse
– fornedrelse
Dan 4,25-30

Baggrund

Hvad er årsagen til, at Nebukadnesar mister sin kongeværdighed
og status?
Babylon var under Nebukadnesar blevet en betydningsfuld og pragtfuld by. Dens hængende haver var et af antikkens vidundere. Man kan
stadig se utallige mursten med Nebukadnesars navnetræk, der vidner
om kongens umådelige byggeaktivitet. Nebukadnesar var en magtfuld
hersker. Men hans succes affødte stolthed, der sidenhen blev skæbnesvanger for ham.
På trods af, at Nebukadnesar af Daniel blev opfordret til at omvende
sig, går drømmen, som forudsagt, i opfyldelse et års tid senere. Da
han fra paladsets tag skuer ned over byen, fyldes hans hjerte med
stolthed og hovmod, og han giver udtryk for det, som hans hjerte
længe har været fyldt af.
Alt det, som Gud har skænket ham: kongedømme, herredømme,
magt, succes og rigdom, giver han sig selv æren for. ”Dette er det
store Babylon, som jeg med magt og styrke har bygget som kongelig
residens for at kaste glans over min herlighed“ (v. 27). Han takker ikke
engang Babylons guder. Han har kun øje for sig selv og sit ry. Det, der
fylder kongen med stolthed, slører hans blik og gør ham blind for den
meget større virkelighed, at det er Gud, han skylder tak.
Nebukadnesar er ikke færdig med at tale, før der lyder en røst fra
himlen. Denne gang er det ikke længere en advarsel, men derimod en
meddelelse om den kommende dom. Når Guds time er kommet, er
der ingen, der kan forhindre det. Gud er langmodig og barmhjertig.
Men hvis man til stadighed lader hånt om hans nåde, får man konsekvenserne at føle.

Til eftertanke
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”Et stolt menneske ser altid ned på ting og mennesker; og du kan
naturligvis ikke se, hvad der er oven over dig selv, når du hele tiden
kigger ned“ (Clive Staples Lewis).

TORSDAG 30. JANUAR 2020

Drømmens opfyldelse
– genoprettelse
Dan 4,31-34

Baggrund

Hvilken erkendelse kommer Nebukadnesar til syvende og sidst til?
Hvilke følger har det i sidste ende for ham?
Babylons konge er blevet dybt ydmyget. Gud har besluttet – men
også begrænset – perioden for ydmygelsen. Da den tid er gået, løfter
Nebukadnesar sine øjne mod himlen. Dette er det afgørende vendepunkt: at rette blikket opad ændrer alt.
”Genoprettelsen sker i to trin: blikket mod himlen (v. 23) gør, at forstanden vender tilbage, dvs. evnen til at erkende og bedømme. Efter
at den helbredte har anerkendt Gud som den højeste og lovprist ham,
indsættes han igen i sin kongelige værdighed og magt“ (SEB 1057f).
Indtil da havde Nebukadnesar nægtet at bøje sig for Gud. Nu har han
lært lektien og giver ikke længere sig selv æren, men Gud, himlens
konge. Kontrasten mellem den arrogante selvforherligelse og den
ydmyge erkendelse er imponerende. Han, der mente, han selv var alle
tings målestok, anerkender nu Guds storhed og herlighed. Det er den
største opdagelse, et menneske kan gøre i sit liv.

Til fordybelse

Det er ikke altid let at indrømme egne fejl. Et brev som det, der omtales her, hvori en konge indrømmer sin stolthed og uforstand, ja endda
sin sindssyge, tyder på ægte omvendelse. Kongen har fået et andet og
nyt syn på Gud og sig selv og er nu i stand til at erkende grænserne
for menneskelig magt (v. 32). Det sidste billede, vi i Daniels Bog får af
Nebukadnesar, viser et ydmygt og taknemmeligt menneske, der synger til Guds ære og advarer andre imod at blive hovmodige.
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FREDAG 31. JANUAR 2020

EKSKURS
Sl 101,5b
Es 2,12
Jak 4,6

Sund og usund stolthed
Bibelen advarer indtrængende mod stolthed og hovmod. Nebukadnesars erfaring er et gribende eksempel på, hvordan det kan gå et
menneske, der er forblændet af sin egen stolthed.
I det 6. årh. optog pave Gregor I begrebet stolthed – sammen med
seks andre synder – i sit katalog over de ”syv dødssynder“. Stolthed er
på ingen måde en bagatel.
”Det kan du være stolt af,“ siger vi til en, der lige har bestået en eksamen eller har ydet noget særligt. ”Dumhed og stolthed vokser på
samme træ,“ er der et ordsprog, der siger. Det passer ikke rigtigt sammen … Inden for psykologien anvender man begrebet stolthed mere
nuanceret. Stolthed befinder sig mellem de to yderligheder: sund selvtillid og arrogant indbildskhed. Der er stadig god grund til at advare
mod falsk stolthed og opfordre til at omgås denne følelse med omhu.

”Alle har et. Det er størrelsen, der afgør, om det er et sundt et
eller ej. Det drejer sig om egoet. Og det hænger sammen med en
stærk følelse: stolthed. I sin sunde form fremmer den ambitioner,
kreativitet og personlig succes. Hvis man ikke er opmærksom,
vokser den én over hovedet. Et oppustet ego fører sjældent
til noget godt, men hyppigt til en sand narcissistisk afvigelse.
Overdreven stolthed får os til at tro, at succesen virkelig er vores
egen fortjeneste, eller at vi er ‘Masters of the Universe’. Jo større
berømmelse og jo længere applaus, vi får, jo større er faren for,
at stoltheden over vores opnåede succes udvikler sig til en farlig
attitude og et usundt karaktertræk“ (Jochen Mai, https://karrierebibel.de/stolz/, 7.1.2019).

Resumé
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Som hersker over et verdensrige satser Nebukadnesar på egen klogskab, kraft og indsats. I mødet med den levende Gud erkender han sit
hovmod og sin stolthed og giver Gud den ære, han oprindeligt havde
tildelt sig selv.

DIALOG TIL SABBATTEN 1. FEBRUAR 2020

Spørgsmål til drøftelse
Indledende
spørgsmål
Supplerende
spørgsmål

1 Hvad er forskellen på sund selvtillid og falsk stolthed?

2 ”Hovmod står for fald.“
Hvilke eksempler kender I på det?

Dan 4,7-14

3 Diskutér betydningen af billedet med træet!
Hvad siger billedet om en konges eller en regerings opgave?
Hvordan kan storhed og magt blive til indbildskhed?

Dan 4,16-24

4 Hvem rusker nu om stunder op i magthaverne?
Hvilken indsigt bør man være i besiddelse af, når man øver
indflydelse på andre?
Hvad betyder Daniels opfordring om at være retfærdig og
barmhjertig mod de hjælpeløse for os i dag?

Dan 4,25-27

5 Hvor hører man den slags udråb i dag?
Læs og diskutér citatet i fredagsafsnittet!

Dan 4,31-34

6 Hvilken indsigt og hvilke forandringer er mulige, hvis man
retter blikket mod himlen?
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6
Daniels Bog 5

UGEN 2.-8. FEBRUAR 2020

Fra tronen til
undergangen
”… men den Gud, som holder dit liv og alle dine veje i sin hånd, har
du ikke æret“ (Dan 5,23c).

Hovedtanke

Gud er og bliver livets og historiens herre, også når mennesker fremskynder deres egen undergang.

Introduktion

I Dan 5 finder vi en af de mest spændende fortællinger om Daniel. I
en dramatisk historie bliver vi vidner til det babyloniske riges undergang, som den unge Daniel allerede længe forinden havde profeteret
om. I dette øjeblik bliver det gyldne hoved, som var Babylon, virkelig
overtaget af perserne. Den vise profet er nu over 80 år gammel, da
han overraskende endnu engang hentes for at rådgive kongen. Derved
optræder han som Guds fortrolige med velgørende suverænitet, som
ved, hvem der er historiens herre.
I historien falder søgelyset på kronprinsen Belshassar, der gør sig bemærket ved en forbavsende ligegyldighed overfor sit lands historie og
den aktuelle situation. I sidste ende er han ikke kun årsag til sin egen
undergang, men også undergangen for det babylonske kongedømme.
Handler han mod bedre vidende, eller har han bare ingen forudsætninger for at lede landet?
Historiens centrale motiv er den gådefulde skrift på væggen i paladset.
Beskrivelsen, som kunne stamme fra vores egen multimediale tid, ville
så være en tredimensional PowerPoint-præsentation. Men historien er
mere end 2500 gammel og ikke en moderne film.
Det, der står tilbage, er spørgsmålet om hensigten med og budskabet
i denne historie. Er det måske, at Gud altid griber ind, når mennesker
spænder buen for hårdt? Men hvor går grænsen? Hvor spændes buen
for hårdt i dag? Hvor går grænsen for Guds tålmodighed?
Så entydig historien end ser ud til at være, så enkle er svarene nu ikke.
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SØNDAG 2. FEBRUAR 2020

Den arrogante kronprins
Dan 5,1.2.7.
10.11.13.
16.18.22.30
Baggrund

Hvad får vi at vide om Belshassars person og karakter?

Belshassar nævnes i Bibelen kun i Daniels Bog. I kapitel 5 kan læseren
følge den kaldæiske konges sidste dramatiske timer. Læseren erfarer
kun i forbifarten, at kongen, der betegnes som Nebukadnesars søn,
kun er vicekonge. I Dan 8,1 findes en kort indirekte henvisning til tiden, hvor begivenheden finder sted.
I mange år betragtede man historien om Belshassar som en legende,
fordi hans navn ikke fandtes i kilder uden for Bibelen. I slutningen
af det 19. årh. blev der dog fundet flere cylindre med kileskrift
(Kyros-cylinderen, fire Nabonid-cylindre [British Museum, London;
Pergamon-Museum, Berlin]), der ikke efterlader tvivl om hans eksistens. Efter Nebukadnesars død (531 f.Kr.) blev hans søn Amel-Marduk
konge i to år. Han efterfølges af Neriglissar i fire år og så dennes søn
Labashi-Marduk, som var Nebukadnesars barnebarn. Han blev myrdet
efter kun ni måneder, hvorpå det babylonske præsteskab indsatte et
af deres medlemmer som konge: Nabonid, der var Belshassars far, og
som regerede i 16 år.
Det er uvist, hvorfor Nabonid meget snart forlod Babylon og flyttede
til Arabien. Derfor overgav han styret til sin ældste søn kronprinsen
Belshassar.
At Nebukadnesar betegnes som Belshassars far, forbinder mange
forskere med den i vers 10 nævnte dronning (1948-overs. enkedronning). Hun var sandsynligvis Nabonids hustru og har muligvis været
datter af Nebukadnesar. Så, hvis man skal tage det helt bogstaveligt,
var Belshassar et barnebarn af Nebukadnesar, som han ikke har været
gammel nok til at kende.

Til eftertanke

Belshassar er åbenbart blevet konge på grund af forskellige omstændigheder og andres interesser.
Hvorfor er jeg her, hvor jeg er?
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MANDAG 3. FEBRUAR 2020

Det overdådige gæstebud
Dan 5,1-4

Hvad tyder beskrivelsen af gæstebuddet på?

Baggrund

Hvis gæstebuddet fandt sted om aftenen op til persernes erobring af
Babylon, kan man datere det til år 539 f.Kr. Scenen kan have været en
festsal i Babylons befæstede palads. Flere historikere beretter om, at
de fleste bydistrikter allerede var besat af perserne på dette tidspunkt
med undtagelse af det hellige tempeldistrikt. Forklaringen kan være, at
Marduk-præsteskabet allerede stod på persernes side.
Det er meget forbløffende, at Belshassar indbød til denne store banket, set i lyset af den fremadskridende erobring af byen. Muligvis
skulle udskænkningen af rigelig vin dulme angsten i denne særdeles
truende situation. Misbruget af de jødiske tempelkar kan have været
et sidste fortvivlet forsøg på at vinde præsterne, der var gået over
til perserne, og deres gunst tilbage. Også krønikeskriveren Herodot
bekræfter, at Belshassar havde indbudt tusind stormænd og nævner
udtrykkeligt hans hustruer og medhustruer. Samlet set må festen altså
have haft både religiøse og politiske motiver.

Til fordybelse

Til anvendelse
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Belshassar hylder i denne tilsyneladende håbløse situation guderne af
guld, sølv, kobber, jern, træ og sten (v. 4). Denne overtroiske naivitet
blev allerede beskrevet af profeten Esajas som helt uforståeligt (Es
40,18-30). Belshassar adskiller sig således påfaldende fra sin bedstefar
Nebukadnesar, som priste himlenes Konge, da hans forstand vendte
tilbage (4,31-34).
Den, der ikke beskæftiger sig med tidligere generationers historie og
erfaringer, står i fare for at gentage gamle fejl.

TIRSDAG 4. FEBRUAR 2020

Den gådefulde skrift
Dan 5,5-9

Se på detaljerne i denne gådefulde hændelse.
Hvordan reagerer Belshassar og de andre tilstedeværende?

Baggrund

Festens afgørende øjeblik er den gådefulde tilsynekomst af skriften
på væggen direkte i kongens synsfelt. Den bliver skrevet af fingre, der
ligner en menneskelig hånd. Personen, hvis hånd det er, er usynlig. Festen afbrydes pludselig ved dette syn, fordi kongen er slået med rædsel. På trods af det store vinforbrug er han omgående klar over, hvor
betydningsfuldt dette syn er. Han erkender åbenbart også, at det er et
budskab rettet mod ham personlig. Selvom han ikke kan læse og tyde
budskabet, er han som lammet og har ikke kontrol over sin krop.
Øjeblikkeligt kalder han besværgerne, stjernetyderne og himmelgranskerne til sig, så de kan forklare den gådefulde skrift. Da paladset er
det eneste bygningsværk, der endnu ikke er besat af perserne, kan
man gå ud fra, at disse allerede var i nærheden. Åbenbart hørte de til
kongens hof.
Det er påfaldende, at Babylons vise mænd ikke kan tyde skriften,
selvom det drejede sig om aramæiske skrifttegn (v. 25). Oversættelse
af teksten burde altså ikke være noget problem for dem. I sammenhæng med den aktuelle belejringstilstand burde de se det klare skæbnebudskab. Men en ufordelagtig meddelelse kunne have ubehagelige
konsekvenser for budbringeren. Det kan være forklaringen på deres
tilbageholdenhed.
Hvor om alting er – de vises manglende tydning udløser hos Belshassar
og hans stormænd endnu større panik. De reagerer rædselsslagne og
er fuldstændig rådvilde.

Til eftertanke

Har der nogensinde været et chok i mit liv, der førte noget positivt
med sig?
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ONSDAG 5. FEBRUAR 2020

Den vise dronning
Dan 5,10-12
Baggrund

Hvad får dronningen til at tage til orde?
På grund af dronningens resolutte optræden, får Daniel lidt senere
chancen for at tyde den gådefulde skrift for kongen. Det handler
åbenbart ikke om Belshassars hustru, for hans hustruer og medhustruer var jo allerede i gildesalen (v. 2), mens enkedronningen
(1948-overs.) først kommer ind nu.
Med hendes indtræden i gildesalen fornemmer man en stor autoritet,
og at hun nok af gode grunde ikke har deltaget i drikkegildet. Sandsynligvis har der været tale om Belshassars mor, Nabonids hustru. Forskere går ud fra, at hun var en biologisk datter af Nebukadnesar. Det
kan være en forklaring på, hvorfor hun betegner Nebukadnesar som
Belshassars far (forfader) (v. 11).
Åbenbart har hun oplevet sin fars skæbnesvangre historie på nærmeste hold og derved fået et stærkt indtryk af Daniel og hans Gud. Hun
er overbevist om, at denne mand, der har de hellige guders ånd i sig,
også kan løse gåden om skriften på væggen. Hun har nok de babylonske guder i tankerne, når hun omtaler dem, men bekender samtidig
sin tro på, at Daniels visdom er større end de babylonske vismænds. I
hendes tale ligger der også ord om håb (v. 10).
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Til fordybelse

I enkedronningens person møder vi en kvinde, der har oplevet Israels
Gud midt i en hedensk verden. Hun har i Daniel mødt en overbevisende ambassadør for den levende Gud, der har været afgørende for
hendes far Nebukadnesars skæbne. På dagen for Babylons undergang
minder hun om den betydningsfulde rolle, som Daniel engang har
spillet – og stadigvæk kan spille – i dette rige på grund af den visdom,
han fik af Gud.

Til eftertanke

Har jeg også i mit liv fået åndelige impulser fra mennesker, der ikke
tror på Gud?

TORSDAG 6. FEBRUAR 2020

Det rædselsvækkende budskab
Dan 5,13-28

Hvilket forhold har Belshassar til Daniel (v. 13-14)?
Hvordan karakteriseres Daniels optræden hos kongen (v. 17.22.23)?

Baggrund

Den første deportation af jøder til Babylon skete 66 år (605 f.Kr.) før
denne begivenhed. Daniel er nu over 80 år gammel og lever stadig
i eksilet. Belshassar ser i ham stadigvæk den fremmede fange. Hans
måde at tale til Daniel på viser tegn på foragt og modvilje, men også
hjælpeløshed. Han har aldrig skullet beskæftige sig med disse fanger.
Skulle denne mand nu få uventet betydning for ham?
Det kan undre, at Daniel kan være til rådighed på så kort tid. Selvom
Belshassar ikke kender ham, ser han ud til at høre til det kongelige hof.
Nu står han for første gang foran Belshassar og afslører ikke bare detaljeret viden om den babylonske historie, men også dens baggrunde.
For årtier siden virkede opfyldelsen af Nebukadnesars drøm lige så
gådefuld på ham som på kongen, men nu begynder forudsigelserne at
gå i opfyldelse foran deres øjne.
Foran Belshassar står et menneske, som har haft forbindelse til Gud
hele livet. Han var Guds fortrolige. Over for ham står en skræmt
konge. Daniel kan oversætte den gådefulde skrift og forkynde det
skæbnesvangre budskab for kongen. Inspireret af Guds Ånd bliver de
gådefulde ord mené, mené, teqél, ufarsín (talt, talt, vejet og delt) til
en umisforståelig domsafsigelse over Belshassar: dit kongeriges dage
er talte og endt, dit liv er vejet og fundet for let, nu bliver dit kongerige delt. I ordspillets lydmaleri kan Daniel ovenikøbet fortælle, at det
er perserne, der vil erobre riget (en anden form af farsín: perés)

Til anvendelse

Legitimiteten for overbringelsen af et budskab ligger hos den, der giver ordren, ikke hos overbringeren. Daniel taler først, da han bliver opfordret til det. Foruden den guddommelige ordre kræves også særlige
omstændigheder for at skabe lydhørhed og forståelse for budskabet.
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FREDAG 7. FEBRUAR 2020

Den bratte ende
Dan 5,29-30

Hvilken stærk kontrast tydeliggør ordet ”men“ (v. 30, 1948-overs.)?

Baggrund

Det er en uhyggelig scene, da Belshassar udråber Daniels nye stilling i
riget, mens den persiske erobring udenfor er langt fremskreden. Allerede samme nat falder paladset, og den babylonske kronprins myrdes.
Et nyt verdensrige opstår.
Ved første øjekast ser det ud, som om Gud straffer omgående, når
buen spændes for hårdt – i dette tilfælde på grund af det gudsbespottelige misbrug af de hellige tempelkar. Men her drejer det sig mere om
et menneske, der helt har fjernet sig fra sin egen historie og slet ikke
fornemmer, hvad der sker rundt omkring det. Han omgiver sig med de
forkerte folk og har ikke respekt for noget. Derfor går han også blindt
sin egen undergang i møde.
Gud prøver endda at få Belshassar til at tænke sig om: gennem hans
vise mor, gennem en erfaren kongelig rådgiver og gennem et domsbudskab, der skulle ruske op i ham. Belshassar er uventet generøs
overfor budbringeren af den fatale meddelelse, men giver ikke udtryk
for hverken anger eller beklagelse. I sidste ende straffes han ikke af
Gud, men er selv årsag til sin uundgåelige skæbne. Døden står for døren, men Belshassar er nået til det punkt i sit liv, hvor omvendelse ikke
længere er muligt.
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Til eftertanke

Hvilken lære kan jeg drage af min personlige livshistorie såvel som af
min families historie?

Resumé

Gud er og bliver historiens herre og vil, at vi mennesker lærer af den.
Derfor giver han os indblik i sammenhænge og baggrunde, for at vi
kan tage rigtige beslutninger i vores liv.

DIALOG TIL SABBATTEN 8. FEBRUAR 2020

Spørgsmål til drøftelse
Udgangspunkt
Spørgsmål
til fordybelse
Dan 5,1-4

1 Hvilken betydning tillægger I jeres egen livs- og familiehistorie?
2 Hvor iagttager I en farlig historieløshed i dag?

3 Løssluppenhed i lyset af en katastrofe.
Hvordan kan denne holdning forklares?
Hvad udtrykker misbruget af de hellige kar fra Jerusalems tempel?
Finder noget lignende sted i dag i overført betydning?

Dan 5,10-16

4 Hvilken rolle spiller erfarne, vise og kloge mennesker ved aktuelle
problemers løsning?

Dan 5,17-24

5 Hvad kan vi lære af den måde Daniel optræder på?

Afsluttende
spørgsmål

6 Fandtes eller findes der i overført betydning en uheldssvanger
”skrift på væggen“?
Hvordan undgår vi at være ulykkesprofeter, som kun forkynder
dommen over Babylon?
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7
Daniel 6

UGEN 9.-15. FEBRUAR 2020

Fra bagvaskelse til
oprejsning
”Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke
ses. Den er jo bevidnet om de gamle…. alle dem, som ved tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppede løvers
gab …“ (Hebr 11,1-2.33).

Hovedtanke

”Selv den frommeste kan ikke leve i fred, hvis det ikke behager den
onde nabo“ (Friedrich Schiller).

Introduktion

Der findes næppe en fortælling i Bibelen, der er mere fascinerende
end beretningen om Daniel i løvekulen. Især børn er meget optaget af
den. Den bliver jo levende af den enorme spænding mellem den yderste fare og den mirakuløse redning. Når Gud hjalp Daniel ud af hans
nød, så kan han også hjælpe os i dag!
For mennesker i orienten er det især vigtigt at understrege det følelsesmæssige aspekt i en fortælling for at vinde tilhørernes opmærksomhed (Rocco A. Errico, Es werde Licht – Die sieben Schlüssel zur
aramäischen Welt der Bibel, Frankfurt 2011). Daniel 6 er et mønstereksempel på dette.
Mange historier handler om strålende helte og onde skurke. Alligevel
kan man undre sig over, hvor naiv kong Dareios fremstår i fortællingen
om Daniel i løvekulen. Han lader ikke til at have gennemskuet den intrige, der spindes mod en af hans mest kompetente mænd.
Beretningen om Daniel i løvekulen er den sidste, der handler om hans
person. Ens for alle fortællingerne er, at Israels Gud er de babyloniske
guder overlegen, selv om de politiske kendsgerninger – at det babyloniske rige strækker sig over store dele af orienten, og at Daniel og hans
venner bliver taget som gidsler – tegner et andet billede.
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SØNDAG 9. FEBRUAR 2020

Mistænksomhed og misundelse
Dan 6,1-5
1 Mos 37,11
1 Sam 18,6-9
Baggrund

Hvad var årsagerne til, at Daniel, Josef og David blev angrebet?

Der fandtes intet hos Daniel, der kunne give anledning til anklager
– ingen forsømmeligheder eller fejl. Han udmærkede sig ved, at han
var trofast og pålidelig. Det gjaldt altså om, at den anklage, man fremsatte, skulle få en af Daniels forbilledlige egenskaber til at fremstå i et
dårligt lys, så hans uangribelige karakter kunne bruges imod ham på
forsmædelig vis.
Medernes kong Dareios’ plan, nemlig at sætte Daniel i spidsen for hele
rigets forvaltning, fremkaldte stærk utilfredshed blandt fyrsterne og
statholderne og blev dermed til fare for Daniels liv. Man fornemmer
bevæggrundene til det komplot, der blev smedet mod Daniel: misundelse, jalousi og fordomme…

Til fordybelse

Josef talte åbent og udiplomatisk om sin drøm, der lod ham fremstå
som den overlegne i forhold til hans søskende og forældre. Vi ved,
hvilken reaktion det udløste hos hans brødre: det kostede ham friheden og havde nær kostet ham livet.
For kong Saul var folks adfærd over for David uacceptabel. Kongen
var stærkt utilfreds med, at David var mere afholdt end ham. At folket
tiljublede den noget yngre David mere end ham, vakte misundelse og
ændrede kongens adfærd over for David for bestandigt.

Til anvendelse

Til fordybelse

Det er blevet en sørgelig realitet, at man kræver offentlige personer
afsat [på grund af udokumenterede beskyldninger]. Den holdning afslører manglende respekt for mennesket. Verbal vold medfører gang
på gang konkret, voldelig adfærd. Alene af den grund bør vi holde fast
ved konstruktiv, saglig meningsudveksling.
”Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv“ (Fil 2,3).
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MANDAG 10. FEBRUAR 2020

Snedigt strikket sammen
Dan 6,6-10
Baggrund

Hvad var det lumske ved dekretet?
I orienten blev konger anset for at være stedfortrædere for en gud
eller en guddom. Alene af den grund var deres ord lov og kunne ikke
bare sættes ud af kraft. I medernes og persernes tilfælde kunne ikke
engang kongen selv gøre det.
Dareios havde decentraliseret regeringen og udnævnt over 120 satrapper for at gøre forvaltningen mere effektiv. Dette indebar dog også
visse risici. En indflydelsesrig statholder kunne nemt sætte gang i et
oprør og skabe splid i riget. Derfor syntes en lov, der medførte dødsstraf, hvis man bad til andre end kongen i løbet af en periode på 30
dage, at være en velegnet strategi for at sikre undersåtternes loyalitet.
Fordi embedsmændene påstod, at alle statholdere, ministre, fyrster,
satrapper og rigsråder støttede dekretet, så det ud, som om dette
udelukkende var tænkt som en loyalitetserklæring over for kongen.
Fortællingen afslører falskheden hos dem, der til egen fordel groft udnyttede, at kongen følte sig smigret.

Til anvendelse

Til eftertanke

Jesus opfordrer til at være sanddru i al tale. Et ja bør utvetydigt være
et ja, og et nej bør være et nej (Matt 5,37). Det er en forudsætning for
at kunne bevare tilliden i alle dele af samfundet, at man kommunikerer
vanskelige og komplekse sammenhænge på en tydelig måde, der er til
at forstå. Det kræver vilje til at fremstille en sag nøgternt uden at manipulere resultatet ved hjælp af nuanceringer eller tvetydigheder, der
får det til at fremstå i et fordelagtigt lys til egen fordel. For kristne må
det være vigtigt, at der gøres indsigelser imod fake-news.
At have ret er ikke det samme som at få ret. Hvordan reagerer jeg på
et sådant paradoks?
I hvilke situationer har jeg været for vag i min stillingtagen, når andre
er blevet holdt udenfor eller bagtalt?
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TIRSDAG 11. FEBRUAR 2020

Skal man bekende sin tro offentligt
– i alle situationer?
Dan 6,11

Hvad har mon motiveret Daniel til at fortsætte sin vane med at bede
– trods det strenge forbud?

Baggrund

”Under landflygtigheden havde jøderne vænnet sig til at bede deres
daglige bønner med ansigtet vendt mod Jerusalem (sml. 1 Kong 8,4849). Sl 55,18 taler øjensynligt også om tre daglige tidspunkter for bøn.
Da man havde for vane at bede for åbent vindue og med høj røst,
kunne bønnen ikke holdes hemmelig for menneskene udenfor. Daniel,
der ikke var illoyal over for kongen, giver med sin adfærd tydeligt
udtryk for, hvor grænsen for kongens autoritet går (sml. ApG 4,19)“
(Stuttgarter Erklärungsbibel (SEB) 1060).

Til fordybelse

Daniel kan ikke skræmmes til ikke at bede mere eller mindre ”offentligt“. Fortællingen vil opmuntre mennesker til ikke at skjule deres tro
og til ikke at ligge under for forbud imod at have en overbevisning
eller at give udtryk for den.
Jesus derimod klandrede mennesker, der misbrugte deres fromhed til
at fremstå fordelagtigt. Derfor sender han den, der vil bede, ind i hans
kammer, hvor man kan lukke døren efter sig (Matt 6,6).

Til anvendelse

Til eftertanke

Der findes en del idrætsfolk, der med tydelige bevægelser signalerer,
at de ønsker at takke og ære Gud – enten før eller efter en kamp.
Hvem skal afgøre, hvornår det er på sin plads, og hvornår det er spil
for galleriet?
Føler du dig fri til eller utilpas ved at bede bordbøn i en restaurant, når
der er andre til stede? Hvilket eksempel ser du for dig: Daniels mod til
at bekende sin tro eller Jesu advarsel imod at fremhæve egen fromhed?
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ONSDAG 12. FEBRUAR 2020

Blandt løver og engle
Dan 6,12-24

Hvad er modstandernes adfærd tegn på?
Hvilket indtryk får vi af kongen?

Til fordybelse

Hvor Daniels Bog beretter om en dramatisk historie om den yderste
fare og uventet hjælp, benytter andre gammeltestamentlige tekster
begreberne ”grav“ og ”løve“ i overført betydning. Dermed beskriver
de den fare, man befinder sig i, når der er tale om ”løver“ (fx Sl 7,3;
10,9). Eller de tegner et billede af en håbløs situation, idet de benytter ”kule“ o. lign. som synonymer for ”grav“ (fx Sl 28,1; Es 38,18; Ez
31,14).

Til anvendelse

Formuleringen ”blandt løver og engle“ udtrykker det, som alle egentlig kender: stor fare og uventet hjælp. Mennesker kommer gang på
gang ud for livsvilkår, der indebærer udfordringer. Somme tider er det
andre mennesker, der gør livet svært for os. Somme tider er det samfundsmæssige vilkår, der kan virke truende. For nogle bliver en sygdom til en ”løvekule“, som det synes håbløst at slippe ud af igen.
Så er der andre, der kan berette om situationer, hvor de pludselig fik
hjælp, som de hverken kunne forudse eller forklare. Den slags erfaringer motiverer og styrker troen. Men somme tider er vi nødt til at leve
med, at hverken bønner eller gode ønsker formår at afværge en hård
skæbne.
Det er derfor ikke nok udelukkende at have ”heltehistorierne“ parat.
Somme tider er der kun ét at gøre, nemlig det, som Jesus bad sine
disciple om i farens stund: ikke at lades alene, mens man våger og
beder.

Til eftertanke
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Hvilke erfaringer fra mit eget liv kan jeg komme i tanker om, hvor jeg
blev reddet ud af en ”kule“ med ”løver“?

TORSDAG 13. FEBRUAR 2020

Daniels oprejsning
Dan 6,25-29
Baggrund

Hvad viser den måde, Daniel fik oprejsning på?
Kongen handler ud fra datidens love og retspraksis. Ifølge persisk skik
var det almindeligt at straffe hele lovovertræderens familie. Der var
ikke noget, der hed individuelle rettigheder eller hensyn til den enkelte. At Daniel, historiens helt, får oprejsning, stemmer overens med
en nutidig læsers retsfølelse, men det kan den kollektive afstraffelse af
en hel familie dårligt gøre.
”Nebukadnesar havde udstedt forbud imod at håne jødernes Gud
(3,29). Dareios befaler, at han skal æres (frygtes) og kalder ham den
levende Gud“ (SEB 1061).

Til fordybelse

Da Paulus står foran Festus, påberåber han sig kejseren for at undgå
en uberettiget anklage og en uretfærdig dom. På den måde viser han
tydeligt, at han ikke mener, man som kristen skal finde sig i at blive
anklaget med urette (ApG 25,11).
Jesus derimod vælger ikke at anfægte anklagerne mod ham, men at
lade sin retfærdiggørelse være Guds sag (Matt 27,12-14).

Til anvendelse

I Bjergprædikenen advarer Jesus imod gengældelse og belærer om, at
fuldkommenhed består i at møde andre – også fjender – med kærlighed (agape) (Matt 5,38-45). Med den holdning ændrede han det flere
hundrede år gamle princip: at skaffe retfærdighed ved at gengælde
ugerninger med straf (øje for øje), og han fornyede grundlæggende
værdier og gamle traditioner. For Jesus viser fuldkommen retfærdighed sig netop i barmhjertighed (sml. Matt 5,20.48 med Luk 6,36).

Til eftertanke

Hvornår er det på sin plads at insistere på rehabilitering? I hvilke situationer er det bedre at give afkald på den?
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FREDAG 14. FEBRUAR 2020

Gud belønner troskab
Hebr 11,32-40

Hvorfor giver det ifølge Hebræerbrevets forfatter mening at holde ud
i troen?

Til fordybelse

Forfatteren spænder buen hårdt, idet han nævner et bredt spekter af
Israels ”helte“ i forskellige epoker og livssituationer med det formål at
opmuntre sin tids troende til at være trofaste. Det er ikke det synlige
resultat, der er vigtigt for ham (ikke set løfterne opfyldt), selv om han
nævner adskillige fantastiske erfaringer. Der er to ting, der er vigtige
set med hans øjne: at få Guds anerkendelse (troen bevidnet) og nå
målet, nemlig at nå fuldendelsen og blive en del af den store flok (sky)
af vidner. ”Deres vidnesbyrd … er lysende eksempler og forbilleder, så
længe Guds folk er undervejs“ (SEB 1821).

Til anvendelse

Lige så vel, som det ikke er i orden at skrive af efter andre til eksamen,
lige så lidt gælder det om at plagiere, hvad andre før os har gjort eller
undladt i deres trosliv. Vores udfordring er at gøre det rigtige i vores
tid under de givne vilkår.

Til eftertanke

Resumé
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”I kristnes trosliv findes der ikke ensartethed. Enhver oplever mødet
med Gud på sin helt egen måde“ (Fritz Laubach, tysk teolog).
Daniels erfaring med bagvaskelse og forfølgelse tjente som eksempel
for Guds folk i vanskelige tider. Hans historie opmuntrer til at holde ud
i troen og stole på, at Gud vil oprejse sit folk.

DIALOG TIL SABBATTEN 15. FEBRUAR 2020

Spørgsmål til drøftelse
Indledende
spørgsmål

1 ”Selv den frommeste kan ikke leve i fred, hvis det ikke behager den
onde nabo“ (Friedrich Schiller)
Hvorfor er det så vanskeligt at undgå den slags situationer?

Supplerende
spørgsmål
Dan 6,11

2 Hvad kan vi gøre for at beskytte andre mod rygter, beskyldninger
og falske anklager?
3 Hvad mener I om bordbøn på en restaurant?
Hvad er I mest optaget af: Daniels frimodighed eller Jesu advarsel
mod at fremhæve egen fromhed?

Dan 6,12-24

4 Hvad er ”løvekuler“ for jer i dag?
Hvilke ”engleerfaringer“ kan I fortælle om?

Dan 6,25-29

5 Hvornår giver det mening at kræve rehabilitering?
Under hvilke forhold er det bedre at være mere tilbageholdende?

Afsluttende
spørgsmål

5 Fortæl om mennesker, der blev forbilleder for jer i trosspørgsmål.
Hvad kendetegner/kendetegnede dem?
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8
Daniels Bog 7

UGEN 16.-22. FEBRUAR 2020

Fra det stormpiskede hav
til himmelens skyer
”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).

Hovedtanke

Gud sørger for, at hans forfulgte og ydmygede børn kommer til deres
ret.

Introduktion

Når man får en rundvisning i det tidligere stasifængsel i Berlin, vil man
højst sandsynligt møde nogle tidligere indsatte. De og tidligere ofre
for statssikkerhedstjenestens tyranni er i reglen dem, der tager rundvisningerne. De kan fortælle om vold, der nedbryder mennesker, samt
lidelser og ydmygelser, som de var udsat for. Dem lider de stadigvæk
under, men magtforholdene har ændret sig. Nogle tidligere stasiofre
har senere påtaget sig ansvar i tysk politik.
I kapitlerne 2 og 4 tyder Daniel drømme. Fra kapitel 7 får han selv
syner. Han ser tyranniske magter, der stiger op og går under. De truer
menneskeheden og Guds folk. Fælles fokus for alle senere syn er den
nød, som Guds folk må tåle, men også at forholdene vendes på hovedet, for ”kongedømmet, herredømmet og magten … bliver givet den
Højestes helliges folk.“
Magter, der truer menneskenes liv og værdighed, virker ind til i dag
ved at forfølge etniske og religiøse mindretal, ved politisk tyranni, ved
at ødelægge lokale markeder med globaliseringspolitik, med våbenog narkotikahandel, ved udbytning, ved at ødelægge miljøet og ved
krig. Den uret, der undertrykker mennesker, må have en ende. Synet
han fik har påfaldende relevans i dag.
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SØNDAG 16. FEBRUAR 2020

Det oprørte hav
Dan 7,1-2

Hvor kommer dyrene fra?

Baggrund

I kulturerne i det gamle Mellemøsten anså man havet som udtryk for
de magter, der truer alt det skabte. De så verden blive revet itu mellem kaos (uorden) og kosmos (verdensordenen). Kaos som metafor,
der truer verdensordenen, blev betragtet og beskrevet på to måder:
Som et oprørt hav – henholdsvis stormflod – eller personificeret ved
kaosvæsener (slange eller drage, sml. Job 3,8). I virkeligheden var krigene den egentlige skueplads. Det var en konges opgave at beskytte
sit folk fra kaos ved at regere retfærdigt, indsætte sin hær og overholde kulten (sml. Sl 82,2-5).
Israel har taget motivet for kaoskampen til sig og overført den på sin
Gud. Motivet om Guds kamp mod kaos eller kaosvæsener findes i
Bibelen som lovsange om Guds almagt. Han har i skabelsen besejret
kaosvæsenet Livjatan (Sl 74,12-17; sml. Job 40,25 til 41,26) og beskytter stadig verden mod kaosvæsenet Rahab (Sl 89,10-16). Salmisterne
anvender motivet om Guds kamp med de livstruende magter for at
lovprise hans storhed og styrke og for at bekende ham som skaber (Sl
93,1-5; 77,17-21). Israels frelse beskrives også som sejr over Livjatan
(Es 27,1).
I Job 7,12 sættes der lighedstegn mellem hav og drage som truende
magter og i Sl 65,7-8 er det havets brusen og folkenes larm. I nogle
tekster sammenlignes folkeslagenes angreb mod Zion med et buldrende hav (Es 17,12-14; Sl 46,2-8). De dyr i Dan 7, der stiger op fra
havets dyb, er symboler på de verdensmagter og deres voldsherredømme, der truer Israel.

Til fordybelse

På mindestenen i koncentrationslejren Bergen-Belsen står citatet:
”Ødelæggeren steg op imod os“ – med henvisning til Es 14,8.
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MANDAG 17. FEBRUAR 2020

Rædselsvækkende riger
Dan 7,3-7.17
Baggrund

Hvordan beskrives de fire riger, der truer Israel?
Eftersom dyrene stiger op af kaoshavet, kan det kun være udyr. Det
første (verdens-)rige er symbol på Nebukadnesar. Jer 50,17 sammenligner ham med en løve og Ez 17,3 med en stor ørn. Den bevingede
løve var et yndet motiv i den assyrisk-babylonske kunst. Vers 4 tyder
på en forvandling, som er omtalt i Dan 4,25-33.
Bjørnen står for det medo-persiske verdensrige. Opfordringen … æd
meget kød! minder om Jeremias’ ord: ”Spids pilene! Fyld koggerne!
Herren har vakt Mediens kongers ånd, for det er hans plan at lægge
Babylon øde“ (Jer 51,11).
Den hurtige panter forestiller det græske verdensrige, som blev grundlagt af Alexander den Store. De fire vinger gør dyret endnu hurtigere
– et passende symbol på Alexander, som underlagde sig hele den daværende kendte verden i løbet af få år.
Mens de første tre dyr minder om dyr, der findes i virkeligheden, er
det fjerde dyr et særpræget væsen. De første tre dyr så ud som en
løve, en bjørn og en panter. Det fjerde dyr ligner ikke noget levende
væsen. Dette ti-hornede udyr synes grusommere og grådigere end alle
de tidligere – et rammende symbol på det romerske imperium, som på
grusomste måde underkastede eller udslettede folkeslag.

Til anvendelse
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Antikkens stormagter ødelagde alt det, der modsatte sig deres krav
om magt og underkastelse. Nu til dags lider stadig mange millioner
mennesker – deriblandt mange kristne – under lignende magtkrav og
mangfoldig tortur. For eksempel holdes skønsmæssigt 70.000 kristne
fanget i nordkoreanske straffelejre. Det sker også i Afghanistan, Somalia, Sudan, Pakistan, Eritrea, Libyen, Irak, Yemen og Iran. ”De algeriske
myndigheder presser protestantiske kirker til at lukke“ (Kristeligt Dagblad, Kirke & Tro, 20. nov. 2019).

TIRSDAG 18. FEBRUAR 2020

Dommen over udyrene
Dan 7,9-12.18
Baggrund

Hvordan beskriver synet udyrenes endeligt?
Jødernes længsel efter, at stormagternes voldsherredømme over dem,
og at den nationale ydmygelse måtte få en ende, kommer ofte til udtryk i Det Gamle Testamente (sml. Es 2,1-5; 60,3-12; Sl 72).
Nu ser Daniel, at det ikke er de grådige og skrækindgydende verdensmagter, der har det sidste ord, men en fra ældgamle dage (sml.
Sl 102,26-29) – Gud selv. Uberørt af den storm, der raser på jorden,
forberedes en retssag i den himmelske verden. Den Gud, der ikke kan
beskrives, omtales som en værdig og vis mand. Engle danner det himmelske råd, der dømmer efter veldokumenterede gerninger. Tronens
beskrivelse minder om Ez 1,15-21. De millioner af væsener foran tronen er engleskarer (sml. Åb 5,11; Hebr 12,22).
Kun forberedelsen af retssagen og dommens fuldbyrdelse beskrives:
De hensynsløse magter udslettes og kongedømmet overgives Guds
hellige.

Til fordybelse

Når man aktuelt diskuterer (retten til) asyl og (kontrollen med) indvandring i de rige industrilande, er det en følge af, at mennesker har
gjort utallige erfaringer med hensynsløs vold mod etniske og religiøse
mindretal. Der sker ødelæggelser af livsgrundlaget for hundreder millioner af mennesker på grund af krig, rovdrift, miljøødelæggelse og en
hensynsløs, global økonomi. Mennesker forlader deres hjemland, fordi
de på grund af fattigdom, arbejdsløshed og et ødelagt miljø ikke har
noget fremtidshåb, hvor de kan se, at de selv og deres børn kan leve
et værdigt liv. Vold mod de svageste er stadig udbredt. Men det vil få
en ende.

Til eftertanke

Hvor meget vil vi yde for at hjælpe mennesker, der er eller har været
udsat for uret og vold, til deres ret?
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ONSDAG 19. FEBRUAR 2020

Menneskesønnens komme
Dan 7,13-14
Mark 13,26
Baggrund

Hvem overtager kongedømmet efter udyrene?
Hvordan beskrives dette kongedømme?
Menneskesønnen er en himmelsk skikkelse, som jøderne håbede på
skulle komme ved tidernes ende. Udtrykket henviser til en, der tilhører
den menneskelige slægt og har den samme betydning som menneskebarn på dansk. Hans oprindelse og natur står i kontrast til dyrene, og
han kommer derfor – i forbindelse med dommen over dem – ovenfra
med himmelens skyer. Han modtager et verdensomspændende, uforgængeligt kongedømme fra den gamle af dage. Han modtager det på
vegne af den Højestes hellige folk, der får magten (Dan 7,18.22.27).
Da Jesus henviste til sig selv som den, de håbede på, var det noget
helt uhyrligt i jødiske ører (Mark 14,61-62). Han anvendte udtrykket
med henblik på sin tilsynekomst i herlighed (Matt 24,30; 25,31; Luk
17,24). På den anden side gjorde han som Menneskesøn allerede sin
gerning og måtte lide (Matt 8,20; 9,6; Mark 8,31; 10,45).
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Til fordybelse

Teologer i Adventistkirken fortolker Dan 7,13-14 som et billede på en
proces i himlen, der finder sted før Kristi genkomst. Mens det lille horn
endnu er virksomt blandt mennesker, idet det bekæmper den guddommelige lov og Guds hellige, træder den ophøjede Jesus som den
sande mellemmand ind foran sin Fader, for som de troendes mellemmand at tale sit folks sag og for evigt at skaffe dem deres ret. Menneskesønnen er den eneste mellemmand, som er i stand til at repræsentere menneskeheden overfor Gud. ”For der er én Gud og én formidler
mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus“ (1 Tim 2,5).

Til eftertanke

Min Gud er mit lys, jeg frygter ej her,
ved dag og ved nat min Jesus er nær.
Han er min forsoner, han frelser fra synd,
og Ånden så mildt dette håb bringer ind.
(James Nicholson, Adventistkirkens salmebog, nr. 236)

TORSDAG 20. FEBRUAR 2020

Det ”lille“ horn
Dan 7,8.19-26

Baggrund

Drejer det sig om et lille eller stort horn?
Hvordan beskrives dets væsen og gerning?
I Daniels bog står horn repræsentativt for politiske kræfter. I det andet horn, der vokser op mellem de ti horn af det fjerde dyr, ser Daniel
Guds modstander i endens tid. I en begrænset periode kæmper han
med hovmodig tale og vold mod Gud, hans lov og hans hellige. Men
disse bør vide – når dette sker – "hvad vej vinden blæser“.
Adventister ser i det "lille horn“ et symbol på middelalderens Rom
med dets kætterforfølgelser og det hovmodige krav om at være "Kristi
stedfortræder“. De 1260 dage varer ifølge dag-år-princippet fra 538
til 1798.

Til fordybelse

Guds modstander i endens tid nævnes jævnligt i Det Nye Testamente.
Jesus ser de romerske hære, der belejrer Jerusalem, som et første eksempel (Matt 24,15ff.). Paulus forventer ham som lovløs forfører, der
ophøjer sig selv til Gud (2 Thess 2), og Johannes ser i ham vranglærere, der fornægter Jesus Kristus som Guds søn. De er som den egentlige antikrists forløbere trådt ind på scenen (1 Joh 2,18; 4,3; 2 Joh 7).
I Åb 13 er det dyret fra havet, der forener alle dyr fra Dan 7 i sig og
bringer kristenforfølgelser med sig. Først i Lilleasien (Mellemøsten),
senere langt ud over det. I hver historisk epoke ses lidet flatterende
eksempler på den ondes magt. Men vi har fået det trøsterige løfte, at
Jesus Kristus ved sin tilsynekomst vil gøre en ende på det.

Til eftertanke

I dokumentet Dignitatis humanae fra Andet Vatikanerkoncil 1965 har
den romersk-katolske kirke officielt bekendt sig til religionsfrihed for
alle mennesker ifølge menneskerettighedskonventionen.
Andre religioner (islam, buddhisme, hinduisme m.fl.) viser sig delvis
tolerante, men også delvis intolerante. Hvor i verden finder der aktuelt
kristenforfølgelser sted?
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FREDAG 21. FEBRUAR 2020

Den Højestes helliges kongedømme
Dan 7,18-27

Baggrund

Til fordybelse

Hvad kendetegner den Højestes helliges kongedømme ved tidens
ende?
Målet for synet i Dan 7 er ikke alene at ophøje Menneskesønnen. Alt
det, der bliver sagt om ham – at han vil modtage et uforgængeligt
kongedømme over alle folk – gælder også ifølge versene 18 og 27
for dem, som han repræsenterer: Den Højestes hellige (her: flertal).
Alt tyder altså på, at der i sidste ende sker et grundlæggende skift i
livsvilkår for dem, der hidtil måtte ligge under for udyrenes voldsherredømme og til dels også blev dræbt. Gud skaber ret for de ydmygede,
som han ophøjer. Et lignende skift antydes for Israel i Es 2,1.5 og i kapitlerne 60 og 61.
For kristne i fredstid er det at ville herske som regel en fjern tanke.
Men for tidligere tiders forfulgte jøder og kristne var tanken ganske
fristende.
Også i Det Nye Testamente findes tanken om, at en himmelsk domstol fælder og udøver domme over konger og folk. Som Grundtvig
rammende skriver i en salme, at fjenden sker sin fulde ret. I NT nævnes det, at de hellige skal medvirke som dommere over verden (Matt
19,26; Luk 22,30; 1 Kor 6,2; Åb 20,4). Især Åb 20,4 er et trøstens ord
for martyrerne: Allerede før den ny verden oprinder, forenes de med
Kristus og får del i hans herredømme.

Resumé
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Kristne og andre mindretal lider stadig under uret og undertrykkelse.
Dog er Menneskesønnen begyndt med at oprette sit kongedømme.
Han vil stå med sejren til sidst.

DIALOG TIL SABBATTEN 22. FEBRUAR 2020

Spørgsmål til drøftelse
Udgangspunkt

1 Hvad skyldes undertrykkelsen overfor religiøse mindretal før
og nu?
Hvor og hvordan forfølges kristne i dag?

Dan 7,2
Dan 7,3-7
Dan 7,11-12

2 Hvilke kræfter får i overført betydning ”havet“ i oprør nu til dags?
3 Hvilke ”udyr“ lider menneskene under i dag?
4 Udyrenes magt ender med den himmelske dom.
Hvilken mening giver det allerede nu at yde modstand mod de
kaotiske magter i vore dage?

Dan 7,13-14

5 Jesus anvendte udtrykket "Menneskesønnen“ om sig selv.
Hvordan bevarer I tilliden til, at hans rige engang skal blive synlig,
når han kommer i himmelens skyer?

Afslutning

6 Hvordan kan I forliges med udsigten til at skulle dømme og
herske over konger og folkeslag?
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9
Daniel 8

UGEN 23.-29. FEBRUAR 2020

Fra ødelæggelse til
genrejsning
”Hvor længe gælder synet om det daglige offer og den ødelæggende
forbrydelse og om helligdommen og det herlige land, der overgives
til nedtrampning“ (Dan 8,13).

Hovedtanke

Gud skriver sin historie ind i vores historie og Kristi liv ind i vores liv.

Introduktion

”Hvor længe vil du dog glemme mig, Herre?
Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig?
Hvor længe skal jeg være bekymret i sindet og
daglig have sorg i mit hjerte?
Hvor længe skal min fjende triumfere over mig?
Se mig, svar mig, Herre min Gud!
Giv mine øjne lys,
så jeg ikke sover ind i døden,
og min fjende siger: ‘Jeg har fået magt over ham,’
mine uvenner jubler, fordi jeg vakler.
Men jeg stoler på din trofasthed,
mit hjerte skal juble over din frelse.
Jeg vil synge for Herren, for han har handlet vel imod mig“ (Sl 13).
Hvor længe kan vi regne med, at jorden har råstoffer nok? Hvor længe
vil dieselbilerne få lov til at køre på vejene? Hvor længe vil der være
kontanter i omløb? Den slags spørgsmål afføder for det meste bekymring for fremtiden. Selv om alt jo indtil videre ser ud til at fungere.
Men hvor længe?
Spørgsmålet: ’Hvor længe endnu?’ får en anden vinkel, når alting ikke
fungerer, og det ikke er til at se en ende på lidelse, sorg og uretfærdighed.
Hvor længe endnu vil der findes synd, lidelse og død, og hvor længe
får Satan lov til at drive sit uvæsen? Hvornår bliver despoterne draget
til ansvar? Synet i Dan 8 beskæftiger sig med den endegyldige genoprettelse.
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SØNDAG 23. FEBRUAR 2020

”Der viste sig et syn for mig“
Dan 8,1-3.15-18.27
Baggrund

Hvilken virkning har synet på Daniel?
Synet i kap. 8 – i Belshassars tredje regeringsår – ligger tidsmæssigt før
begivenhederne i kap. 5. Man kan gå ud fra, at det cirka drejer sig om
år 547 f.Kr. I synet tales der ikke længere om Babylon, som ser ud til at
være gået under.
”I år 549 f.Kr. havde Kyros allerede besejret Astyages, storkongen over
Mederriget, og skabt et mægtigt forenet rige bestående af Medien og
Persien. I år 547/546 f.Kr., altså netop året for synet i Dan 8, besejrede
han Kong Krøsus’ lydiske rige og indlemmede Lilleasien i det persiske
rige. Dermed var hans magt på højde med det babylonske riges. Nu
drejede alting sig om tvekampen mellem Babylonien og Persien. Og
netop på det tidspunkt får Daniel mulighed for at skue ind i fremtiden“ (WStB, Der Prophet Daniel, Wuppertal 1998, 297).
Susa, der lå i det nuværende Iran, var hovedstaden i Elam. Den var en
af kongebyerne og tjente senere som vinterresidens for de persiske
konger. Det var også her, Nehemias og Ester levede (Neh 1,1; 2,1; Est
1,2.5). I 1901 fandt man ved arkæologiske udgravninger netop i Susa
Hammurabis lovkodeks. Man ved ikke, om Daniel opholdt sig dér, da
han fik synet, eller om han i synet blev henrykket til stedet (v. 16).

Til fordybelse

I dette profetiske syn – som også i andre – støder jord og himmel sammen. Dette gælder for aggressionen mod den himmelske verden (v.
10-12) og for den efterfølgende guddommelige afklaring (v. 13-14),
såvel som for den personlige oplevelse, profeterne havde, da de fik
grundigt indblik i den guddommelige verden. Esajas mener, det er ude
med ham (Es 6,5), Johannes faldt ned som død (Åb 1,17), og Daniel
blev ramt af sygdom (v. 27). Hvilken betydning får så ikke udsagnet:
”Vi er Guds børn nu … Vi ved, at når han åbenbares, skal vi … se
ham, som han er“ (1 Joh 3,2)!
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MANDAG 24. FEBRUAR 2020

Ingen kunne reddes ud af dens magt
Dan 8,4-8.20-22
Baggrund

Hvad siges der om rigernes ageren?
I oldtidens stjernetegn symboliserede vædderen Persiens magt, og
de to horn dobbeltriget Medo-Persien. Makedoniens hovedstad var
Aegae (gede-by). Omkring år 700 f.Kr. kaldtes grækerne for aegaeider
(gedefolket).
Billederne fra synet i Dan 8 bygger på ting, man kendte i Daniels hedenske omgivelser. Jøderne derimod kan have set en hentydning til
den årlige forsoningsdag i disse billeder. Det var nemlig kun på denne
ene dag, at begge dyr blev ofret.
Medo-Persien kom østfra og underlagde sig de vestlige riger Babylon,
Syrien og Lilleasien, de nordlige områder omkring Sortehavet og Det
Kaspiske Hav og mod syd Egypten og Etiopien.
Medo-Persien kan ikke hamle op med det unge, fremfarende Grækenland. I løbet af blot tre år har Alexander den Store erobret hele Mellemøsten (år 331 f.Kr.). Efter hans død overtager fire generaler (de fire
horn) magten over Egypten, Makedonien, Thrakien og Syrien.
”Intet dyr kunne holde stand mod den og reddes ud af dens magt“.
Således siges det om vædderen og om gedebukken (v. 4.7). De har
begge en drøm om en evig og altoverskyggende magt, men Daniels
syn afdækker en endnu højere magts visdom.

Til eftertanke
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I kampen om magt, position og profit kommer den enkelte til kort.
Der er vindere og tabere. Der er dem, der udnytter andre, og dem, der
udnyttes. Der er de undertrykte, de misbrugte og de isolerede. Gud
ændrer ikke altid de forhåndenværende omstændigheder, men hans
fingeraftryk anes alligevel. Ved det persiske hof bliver Ester dronning
og redder sit folk fra døden. Med Alexander den Store udvikler græsk
sig til et verdenssprog, hvilket danner grundlag for evangeliets udbredelse.

TIRSDAG 25. FEBRUAR 2020

Det voksede sig stort,
helt op til himlens hær
Dan 8,9-11.23-26
Baggrund

Hvad adskiller dette horn fra de to tidligere magter?
Mens dyr er billeder på riger, er horn snarere et billede på magt. ”I
løbet af dette syn forøges magten fra rige til rige. Den persiske vædder ’tiltog sig magt’ (v. 4). Den græske gedebuk ’tiltog sig meget stor
magt’ (v. 8). Det lille horn ’voksede sig stort, helt op til himlen … helt
op til fyrsten for himlen’ (v. 10-11)“ (William H. Shea, Das Buch Daniel, Teil 2, Advent-Verlag Lüneburg 1998, 85). Der er langt fra tale
om et ”lille“ horn…!
Mange fortolkere ser i det lille horn seleukidernes hersker Antiokus IV
Epifanes, der i 176 f.Kr. forbød tilbedelsen af Jahve, omdannede templet til et Zeustempel og dermed udløste en jødisk opstand. Der er andre, der ikke ser nogen betydningsfuld hersker i Antiokus. De henviser
til, at det lille horn ikke kommer fra de øvrige horn, men fra en af de
fire vinde (verdenshjørner, v. 8). Det peger på det romerske rige, som
også Antiokus var afhængig af. ”Det, der senere blev til overs af det
romerske imperium, reddede sig over i den romerske kirke … kirken
indtog i al ubemærkethed pladsen som verdensrige. Det var i kirken,
det romerske rige levede … videre“ (A. v. Harnack, Das Wesen des
Christentums, München 1964, 151).
Hornet vender sig imod den højeste, (fyrsten for hæren og fyrsternes
fyrste; sml. Jos 5,13-15; Dan 8,25; 12,1-2) og hans folk (stjernerne,
Dan 12,3). Der er åbenbart ingen grænser for dets magtbegær.

Til anvendelse

Til eftertanke

Ud over det, der er nævnt i teksterne, sker der også massive forfølgelser i dag. Ifølge den oversigt over forfølgelser i verden, som Open
Doors har offentliggjort, lider flere end 200 millioner kristne på verdensplan: huse og kirker ødelægges, børn bliver bortført, mænd og
kvinder bliver udsat for hårdt tvangsarbejde i straffelejre. Mennesker
bliver tvunget til at konvertere. De bliver tortureret og dræbt. De har
behov for vores bønner.
”Men han skal blive knust, og det ikke ved menneskehånd!“
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ONSDAG 26. FEBRUAR 2020

Helligdommen vanæres
Dan 8,11-12
Baggrund

Hvilke udtryk benyttes i beskrivelsen af hornets ondskab?
Det Gamle Testamente kender til to former for vanhelligelse:
• En udefra kommende vanhelligelse som fx templets ødelæggelse
eller dyrkelse af afguder i templet (Sl 74; 79,1-3; Jer 7,30-31; Dan
9,16-17).
• En indefra kommende vanhelligelse af helligdommen på grund
af synden eller folkets urenhed (3 Mos 16,16-22; 20,2-3; 4 Mos
19,20; Jer 32,32-35).
Spørgsmålet bliver derfor: Er der i dette syn tale om, at Israels fjender
ødelægger templet, eller er der tale om åndelig ”ødelæggelse“ som
følge af, at Guds forsoningshandling holdes skjult?
Hornets voldsomme angreb retter sig også imod sandheden. I Det
Gamle Testamente står sandhed for Guds åbenbarelse af sig selv,
det være sig gennem hans ord og lov (Sl 19,9; 119,86,142), hans
retfærdighed og frelse (Sl 40,11; 96,13) eller hans nåde (trofasthed)
og godhed (Sl 26,3; 36,6; 57,11; 117,2). I Det Nye Testamente viser
sandheden sig som Guds åbenbaring af sig selv i Jesus Kristus (Joh
1,14; 14,6). Hvis sandheden bliver trådt under fode, opstår der et falsk
billede af Gud og forvrængede forestillinger om frelsen.
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Til fordybelse

”Gud tillader ikke, at sandheden glider ham af hænde og gøres til
noget, som mennesket kan råde over efter forgodtbefindende. Da
Gud er den levende Gud, virker han i historien, og historien vidner om
Ham. Guds sandhed viser sig som åbenbaring i historiens forløb og
når det virkelige menneske … Hvor sandheden i græsk tænkning er en
‘slumrende’ størrelse … , er Guds sandhed i Bibelen netop åbenbaret
i frelseshistorien“ (Osterloh/Engelland, Biblisch-theologisches Handwörterbuch, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1954, 662).

Til eftertanke

”Det havde held med, hvad det gjorde.“ Hvad gør det ved mig, når
jeg ser, at uretten triumferer?

TORSDAG 27. FEBRUAR 2020

Det ”hellige“ vil få sin ret tilbage
Dan 8,13-14
Baggrund

Hvad er svaret på spørgsmålet: ”Hvor længe?“... ?
Helligdommen er Guds bolig, hvorfra han hjælper, skaffer retfærdighed, dømmer, prøver mennesker og frelser sit folk (Sl 11,4-5; 14,7;
53,7; 73,1-3.12-17). I kap. 7 bliver hornet udslettet og de hellige frelst
(7,26-27). Kap. 8 handler om genoprettelse efter ødelæggelserne.
DANIEL 7

DANIEL 8

Rigernes kronologiske historie

Rigernes kronologiske historie

Hornets kamp mod den Højeste,
de hellige, tid og lov; v. 24-25

Hornets angreb på fyrsterne,
de hellige, helligdommen og
sandheden; v. 10-12

Dom, hornets tilintetgørelse,
Guds rige; v. 26-27

Helligdommen får sin ret tilbage,
hornet knuses, ikke ved menneskehånd; v. 14.25b

Til forskel fra v. 11 kan det hebraiske udtryk for helligdom i v. 14 godt
betyde alt helligt. Tekstens sammenhæng peger på genoprettelsen af
de hellige ting, der er blevet ødelagt.
Det dertil knyttede udsagnsord betyder retfærdiggøre/hjælpe til sin
ret eller genoprette. Den græske oversættelse af Det Gamle Testamente (Septuaginta) fortolker teksten som helligdommens renselse.
Begge dele – at genoprette og at rense – peger på den endelige, guddommelige genoprettelse og forsoning.
Lidelsen og det, der adskiller, fjernes (Åb 21), og ondskaben udslettes
(3 Mos 16,20-22; Åb 20,10). Ifølge synet ligger Guds dom ude i en
fjern fremtid (v. 19.26), 2300 aftener og morgener.
”Når man læser Dan 8,14 i dets umiddelbare kontekst, viser det sig,
at det her drejer sig om genoprettelsen af alt det, som den gudsfjendtlige magt har angrebet … Idet helligdommen kommer til sin ret igen,
er der igen fri adgang til Gud, og sandheden om Jesus Kristus – vores
’ypperstepræst for evigt’ (Hebr 6,20) – er atter genoprettet“ (Hoffnung, die uns trägt, Lüneburg 2008, 157).
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FREDAG 28. FEBRUAR 2020

EKSKURS

Tolkningsmuligheder

Dan 8,15-19

Ifølge de fleste eksegeter står hornet for seleukiden Antiokus IV Epifanes og vanhelligelsen af det jødiske tempel. Han oprettede et alter
i templet til ære for Zeus og indførte hedenske ritualer. Under makkabæer-opstanden besejrede jøderne Antiokus’ hær. De 2300 aftener
og morgener tolkes som aften- og morgenofringerne, dvs. 1150 dage.
Andre eksegeter tager udgangspunkt i 2300 dage og ser deri jødeforfølgelserne, der begyndte med mordet på den tidligere ypperstepræst
Onias III i efteråret 170 f.Kr. Den jødiske historiker Josefus støtter Antiokus-tolkningen, men ser samtidig i Dan 8 en profeti vedr. de sidste tider.
Imod Antiokus-udlægningen taler, at:
• Antiokus ikke besad den beskrevne magtposition
• ikke alting lykkedes for ham (v. 24)
• han ikke kom til magten ved slutningen af seleukidernes
herredømme (v. 23)
• fyrsternes fyrste vel næppe kan siges at være Onias III
• versene 17.19.25 henviser til en lang tidsperiode
Adventistisk udlægning er forbundet med kirkens egen historie, idet
den giver en forklaring på, at Kristi genkomst udeblev i 1844. De
2300 aftener og morgener forstås symbolsk og tydes som år, hvilket
forklarer udrykket en fjern fremtid og henviser til endens tid. Hornet
er udtryk for kejserens Rom, efterfulgt af pavens. At der indføres et
præsteskab, ses som et slør over Jesu tjeneste som mellemmand og
retfærdiggørelse ved tro alene.
”… Kristus blev indviet som vor store ypperstepræst og påbegyndte
sin tjeneste som formidler ved sin himmelfart. I 1844, ved afslutningen
af den profetiske periode på 2300 aftener og morgener, påbegyndte
Kristus den anden fase af forsoningstjenesten. Det er en undersøgende domshandling, som er en del af den endelige bortfjernelse af al
synd, symboliseret ved renselsen af den gamle hebraiske helligdom på
den store forsoningsdag“ (Sådan tror vi, kap. 23 (ændret til kap. 24
efter kap. 11 tilføjelsen) Dansk Bogforlag, s. 270).
Daniel 8 ser verdenshistorien med udgangspunkt i helligdommen og
viser, at Gud ind i historien skriver sin frelseshistorie, der peger frem
mod den endelige, guddommelige genoprettelse af alle ting.
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DIALOG TIL SABBATTEN 29. FEBRUAR 2020

Spørgsmål til drøftelse
Indledende
spørgsmål

1 Børn spørger tit: ”Hvornår?“ – ”Hvornår er vi der?“
– ”Hvornår får vi gaver?“
Hvordan tackler I sådanne spørgsmål?
Hvornår stiller I selv den slags spørgsmål?

Supplerende
spørgsmål

Dan 8,9-12

2 Hvor meget er I optaget af spørgsmålet: ”Hvor længe endnu?“
– set i lyset af den globale tilstand og den udbredte menneskelige
lidelse?
3 Daniel ser, hvordan ”vædderen“ Medo-Persien besejres af
”gedebukken“ Grækenland. Derefter optræder der en ny magt,
der forårsager stor ulykke.
Beskriv denne magts væsen og aktivitet!
Hvad er målet for dens angreb?
Antiokus eller Rom – hvilken tolkning er mest overbevisende?

Dan 8,13-14

4 Læs v. 13-14 i forskellige oversættelser.
Hvad betyder det, at ”helligdommen“, hhv. ”det hellige“ skal
”renses“, hhv. ”komme til sin ret“?

Dan 2,44-45;
8,24-26

5 Hvor finder vi paralleller og overensstemmelser i disse vers?
Hvordan kan de hjælpe til at forstå hensigten og budskabet i
disse to kapitler?
”Ikke ved menneskehånd“
Hvad gemmer der sig bag dette udtryk?
Giver det anledning til sorg eller håb, at der er grænser for,
hvad der kan gøres?
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10

UGEN 1.-7. MARTS 2020

Fra bekendelse af skyld
til opmuntring og trøst

Daniels Bog 9

”Herre, hør! Herre, tilgiv! Herre, lyt og grib ind uden tøven! Gør det
for din egen skyld, min Gud!“ (Dan 9,19a).

Hovedtanke

Jesus Kristus er den af Gud udvalgte og lovede frelser og konge. Han
er Guds svar til mennesker, der er fanget i skyld.

Introduktion

”Dan 9 er på grund af opbygning og struktur det mest bemærkelsesværdige kapitel i Daniels Bog. Det er hverken en beretning som i kapitlerne 1-6 eller overvejende et syn som i kapitlerne 7-8 og 10-12. Det
er snarere en kombination ... beretningen har en bøn som det centrale,
der fylder mere end halvdelen af kapitlet. Lignende bønner findes i
Ezra 9 og Neh 9 ... I Det Nye Testamente står det i nært forhold til
ApG 10.
Synet om de halvfjerds åruger (se v. 24, 1948-overs.) ... hører til de
afsnit, der er vanskeligst at forstå i Daniels Bog. Blandt fortolkere er
der stadig ikke enighed om, hvordan det skal forstås ... Meningerne,
om og hvorvidt versene 24-27 skal forstås som profeti eller historisk
tilbageblik, er på lignende måde kontroversielle. På den anden side
indeholder disse få vers utvivlsomt et rids af frelseshistoriens vigtige
epoker. Her er det første gang i profetien, at der inddeles i åruger ...
Desuden møder vi i Dan 9,24ff. betydningsfulde udtryk som ’synd’,
’skyld’, retfærdighed’, ’salvet’, ’pagt’ og ’vederstyggelig’ i komprimeret
form. Uden dem ville Det Nye Testamente være utænkeligt. Her kan
aktiv lytning også godt betale sig, selvom Dan 9 stadig er fuld af
gåder.
Man skal her lægge mærke til, at Jesus havde et specielt forhold til
Dan 9 (sml. Matt 24,15)“ (WStB, Gerhard Maier, Der Prophet Daniel,
Wuppertal 2001, 320).
Vi vil prøve på i dette kapitel at nærme os budskabets kerne og
betydning.
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SØNDAG 1. MARTS 2020

Tiden er moden
Dan 9,1-3

Hvad får Daniel til at undersøge Skrifterne?

Baggrund

Der er en påfaldende relation mellem Dan 8 og Dan 9. Dan 8,26-27
nævner, at ”synet“ om de 2300 aftener og morgener havde foruroliget Daniel meget. Selvom han fik forklaret profetien i store træk,
kunne han ikke tyde dette tidsafsnit.
Daniel følger magtskiftet i Babylon omkring år 538/7 f.Kr. med stor
interesse og undersøger, hvornår de 70 år fra Jer 25,11ff. går i opfyldelse, og hans folk kan vende hjem fra eksilet. På den ene side har
Daniel en anelse om, at noget betydningsfuldt er ved at ske. På den
anden side er han temmelig foruroliget, fordi de 70 år er gået, men
folket er endnu ikke vendt tilbage.
Denne bekymring får Daniel til at gå i forbøn for sit folk. Mon Jahve
igen vil tage sit folk til sig? Hvordan vil Israels fremtid se ud? Hvad er
historiens mål? ”Det var nærliggende spørgsmål efter de nylige syn.
I fortsættelsen af kapitlet i vers 3ff. og 20ff. er det tydeligt, at Daniel
sandsynligvis tænkte på sit folks fjerne fremtid.“

Til fordybelse

I bønnen henvender Daniel sig til Gud med navnet Jahve (Herren [v.
4]), som i hele Daniels Bog kun forekommer i kapitel 9. ”Det betyder:
Daniel undgår navnet over for fremmede. Det er pagtsgudens åbenbarede navn, som kun blev åbenbaret over for Israel.“ Det andet navn,
som Daniel påkalder Gud med, er Elohim (Gud [v. 4]), ”navnet for den
skaber, der styrer verden, historiens og skabelsens Gud, der står over
alle mennesker. Gud tiltales altså på to måder: som historiens herre og
Israels pagtsgud“ (a.a.O., 323f.).

Til eftertanke

Hvilket af Guds mange ”navne“ anvender jeg i mine bønner?
Hvordan har jeg oplevet, at han har talt til mig ved sit ord og svaret på
mine anliggender?
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MANDAG 2. MARTS 2020

”Barmhjertighed og tilgivelse“
Dan 9,3-14

Baggrund

Hvad håber Daniel på?
Hvad bygger han håbet på?
Daniel træder som præst og stedfortræder frem for Gud, som også
Moses, Jeremias, Ezra, Nehemias og Jesus gjorde. Han beder – vi har
syndet – og bekender folkets synder, som om det var hans egne.
”V. 5 samler begreber, som i Det Gamle Testamente udtrykker synd
mod Gud ... i anden halvdel af verset ’vi har gjort oprør og er veget
fra dine befalinger og bud’ sammenfattes al ulydighed ... V. 7 stiller
Gud og Israel overfor hinanden. ’Retfærdigheden’ som rettelig adfærd,
svarende til pagten, ser han kun hos Gud. Israel derimod er skyldig ...
Israel har forladt sin Gud og vendt sig mod afguder. Syndens kerne er
derfor bruddet på det personlige forhold til Gud“ (a.a.O. 326ff.).
Daniel appellerer til Guds barmhjertighed og tilgivelse (v. 9) Hans bøn
indeholder ingen argumenter for at forvente Guds nåde. Profeten stoler helt og holdent på Guds barmhjertighed. I denne holdning over for
Gud skimtes evangeliets lys: ”… ufortjent gøres de retfærdige af hans
nåde ved forløsningen i Kristus Jesus“ (Rom 3,24).
Det er sandt, at "… vores store nød er vores eneste berettigelse til
Guds barmhjertighed“ (Ellen White, Jesu Liv, Dansk Bogforlag 2013,
s. 270-271).
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Til fordybelse

Daniels bøn er kun en af mange forbønner i Bibelen. Guds hjerte røres
af disse bønner, afværger domme og bringer frelse. Se for eksempel 2
Mos 32,7-14; 4 Mos 14,10-25 og 1 Kong 18,36-37.

Til eftertanke

”Vi har syndet, vi har handlet slet og ugudeligt, vi har gjort oprør ...
skammen tilhører os ... Retfærdigheden tilhører dig, Herre ... “

TIRSDAG 3. MARTS 2020

”Herre, hør! Herre, tilgiv!“
Dan 9,15-19

Baggrund

Hvad er Daniels faktiske bønneanmodning?
Hvilke nøgleudtryk findes i disse vers?
Daniel vender sig, efter den omfattende bekendelse af skyld, til Gud
med den detaljerede bøn om hans barmhjertighed for sit folk, der bor
i eksil, og det ødelagte Jerusalem. Gud havde med folket Israels befrielse fra Egypten gjort sig et navn, der blev berømt og kendt vidt omkring. Herefter indtræder han som ejer af Israels folk, byen Jerusalem
og templet. Derfor er også hans ære og hans navns anseelse knyttet til
folkets og byens tilstand, som hans navn er nævnt over.
I sin bøn om genoprettelse af Guds eller Israels og Jerusalems ære
appellerer Daniel nu til Guds retfærdighed (v. 16) og barmhjertighed
(v. 18).
Guds ”retfærdigheder“ (ordret) er hans gerninger, med hvilke han
”har vist troskab i pagten med og holdt den i hævd over for Israel på
trods af alle Israels svigt ... På den måde er retfærdigheden i sin virkning ensbetydende med barmhjertighed“ (Stuttgarter Erklärungsbibel
(SEB) 1065).
Daniel handler stedfortrædende som præst for sit folk. Bønnen: Lad
dit ansigt lyse (v. 17), som er en del af den aronitiske velsignelse og
fortsætter med vær os nådig, vidner om det. Dette understreger
endnu en gang, at Guds nåde er centrum for Daniels bøn.

Til fordybelse

I bønnen drejer det sig i sidste ende ikke om Daniel selv og hans folk,
men først og fremmest om Guds ære.

Til anvendelse

”Vi anklager os selv for ikke at have talt dristigere, for ikke at have
bedt mere trofast, for ikke at have haft en stærkere tro og for ikke
at have elsket mere brændende“ (Stuttgarter Schuldbekenntnis vom
19.10.1945). Hvor svært er det for os kristne åbent at bekende vores
svigt og vores skyld, når vi beder om Guds nåde?

Til eftertanke

Hvad mener vi egentlig, når vi beder ”Helliget blive dit navn“ i Fadervor?
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ONSDAG 4. MARTS 2020

”Giv agt på ordet … “
Dan 9,20-23

Baggrund

Hvordan får Daniel svar på sin bøn?
Hvilket ”syn“ forklares Daniel af englen?
Mens Daniel endnu beder, er Gud klar med et svar og sender et bud
for at overbringe det til Daniel.
Englen træder frem ved aftenofferets tid, som ”også og netop, da
tempeltjenesten hvilede, og der, hvor man var langt borte fra templet – blev holdt i hævd som tid til bøn“ (SEB 1065). Bønnens tid blev
åbenbaringens tid.
Gabriel skulle hjælpe Daniel til indsigt og forståelse af synet om de
2300 aftener og morgener. Parallellerne til Dan 8 er åbenlyse: (1) I
begge tilfælde er svarets budbringer englen Gabriel (8,17). (2) Mens
der i 8,13 er tale om et helhedssyn om nedtrampningen af helligdommen/det herlige land, drejer det sig i 8,26 om et syn, der kun er en del
af helheden, nemlig tidsangivelsen. Dan 9,23 har den hidtil uforklarede del af synet i fokus. (3) Begge gange drejer det sig om at hjælpe
Daniel til den rette forståelse af denne del af synet. (sml. 8,16.26-27).

Til fordybelse

Gabriel hilser Daniel med hans navn. En sådan tiltale sker først og
fremmest der, ”hvor mennesker af Gud får et kald til tjeneste. Vores
navn er for evigheden ikke ligegyldig. Tværtimod – Bibelen fortæller
os, at navnet er en uadskillelig del af personligheden“ (WStB, Der
Prophet Daniel, 335).

Til anvendelse

På trods af sin visdom og sine skriftstudier er Daniel i sidste ende afhængig af guddommelig åbenbaring. ”Begge dele: den menneskelige
umage og det at blive oplyst af Gud hører sammen og giver først i
sin helhed den tilstrækkelige forståelse. Den, der udelader det første
bliver til sværmer. Den, der udelader det andet, bliver til et autonomt
fornuftsmenneske“ (a.a.O., 337).

Til eftertanke
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Hvordan kommer jeg til indsigt og forståelse af Guds ord og vilje?
Hvem kan hjælpe mig til det?

TORSDAG 5. MARTS 2020

”Evig retfærdighed“
Dan 9,24-27
Baggrund

Hvad skal der ske efter de halvfjerds åruger?
Profetien har fokus på den kommende salvede, der skal genoprette
fællesskabet mellem Gud og mennesker. Indtil da er halvfjerds åruger
fastsat, ordret afskåret. Dette tidsafsnit er en del af de 2300 år, da de
har fælles udgangspunkt i befalingen for genopbygningen af Jerusalem.

467
f.Kr.

2300 AFTENER OG MORGENER, SÅ SKAL HELLIGDOMMEN KOMME TIL SIN RET IGEN
2300 ÅR
DANIEL 8,14
70 UGER ER FASTSAT OVER DIT FOLK
490 ÅR
E.Kr.
DANIEL 9,24
408
27 31 34
f.Kr.
e.Kr.
e.Kr.
3½

7 UGER
el. 49 ÅR

62 UGER
eller 434 ÅR

1844
e.Kr.

3½

1 UGE
el. 7 ÅR

1810 ÅR

Når de halvfjerds åruger slutter ...
• overtrædelserne bliver tøjlet: andre oversættelser siger: overtrædelsen er fuldendt (1948-overs.), eller: så overtrædelsen kan ophøre
(Bibelen på hverdagsdansk) – Gud løser syndens problem.
• synden bragt til ophør: Jesus har brudt syndens magt og bragt den
bag lås og slå (NLB).
• skylden sonet: Jesu offer soner misgerningen (1948-overs.) og
bringer evig forløsning (Hebr 9,12.24–26).
• før den evige retfærdighed kommer: Gud viser sin retfærdighed ved
at forlade vores skyld, idet han gør Jesus til sonoffer (Rom 3,25).
• før profeternes syner bliver beseglet. Synet vil blive bekræftet. Syn
og profet beseglet (1948-overs.) Hvad end Gud har givet af løfter –
i Jesus Kristus får de alle deres opfyldelse, deres ”ja“ (2 Kor 1,20).
• det højhellige bliver salvet. Her kan der være tale om helligdommen eller om Messias, som blev salvet med Ånden (Es 61,1; ApG
10,38) for sit sonoffer (Mark 14,8) som Guds tjener (ApG 4,27) og
indsat i sin præstegerning.
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FREDAG 6. MARTS 2020

Den Salvede og hans gerning
Dan 9,24-27

Baggrund

Hvad er profetiens kerne, tidspunktet for dens opfyldelse og
begivenheden, som indtræder?
Messias står i centrum for profetien i Dan 9,24-27. Han er det store
omdrejningspunkt i dette syn. Følgende profetier relaterer til ham:
• v. 25 forudsiger tiden, hvor den salvede træder frem i det jødiske
folk. Forudsigelsen opfyldtes nøjagtig med Jesus af Nazareth.
• v. 26 taler om, at den salvede fjernes (bortryddes, 1948-overs.).
Udtrykket henviser til måden han dør på og peger på en vigtig ting:
Han vil ikke dø en naturlig død, men han dræbes af andre mennesker.
• ifølge v. 27 afslutter Messias offertjenesten. Da Jesus blev korsfæstet, flængedes forhænget i templet (Matt 27,51). Med dette
”afslørede, legemliggjorde og opfyldte Jesus offertjenesten, der
symbolsk pegede frem til hans død“ (Hebr 9,12; 10,19-22).
• ”Han vil slutte en stærk pagt med de mange“. Jesus fremlægger i
Bjergprædikenen udførligt Guds pagt og uddyber den. Han giver
pagten tyngde, da han peger på, at Gud ikke lægger vægt på de
ydre handlinger, men på de indre værdier og holdninger (ifølge
William Shea, Ausgewählte Studien prophetischer Interpretation,
Veröffentlichungen des Komitees Daniel und Offenbarung, hg.
Frank B. Holbrook, Bd. 1, rev. Ausgabe, Silver Spring, MD, 1992,
119-121).

Til fordybelse

Resumé
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Daniel 7 beskriver Jesus som konge. I Daniel 8 er han præst. Daniel 9
præsenterer ham som offer for synden.
Daniel ønsker at forstå, hvornår hans folk vender hjem fra eksilet. Gud
viser ham folkets skæbne i den større dimension af frelsen ved Kristus.

DIALOG TIL SABBATTEN 7. MARTS 2020

Spørgsmål til drøftelse
Udgangspunkt

1 Mennesker planlægger og sætter kryds i kalenderen.
Hvornår er det en fordel eller endda en nødvendighed?
Hvornår viser det sig snarere at være det modsatte?

Dan 9,1-2

2 Hvilken erfaring fik Daniel med Jeremias’ profeti vedrørende
de 70 år?
Hvor vigtige er Bibelens tidsprofetier for jer?

Dan 9,3-19

3 Hvad i Daniels bøn om tilgivelse gør indtryk på jer?
Hvornår er det nødvendigt at bekende skyld offentligt?
Hvorfor skulle Daniel bede Gud om at vende tilbage fra eksilet,
når det allerede er blevet lovet?

Dan 9,24-25

4 Hvilke fremtidige begivenheder beskriver englen?
Hvilke af disse tilsagn er I især betaget af?

Spørgsmål til
fordybelse

5 Hvilken mening har meddelelsen om en bestemt tid for Messias’
komme?
Hvorfor findes der i modsætning til det ingen tidsangivelser for
Jesu genkomst?

Afslutning

Hvilken rolle spiller Daniel 9 for jeres tro?
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11
Daniels Bog 10

Hovedtanke
Baggrund

UGEN 8.-14. MARTS 2020

Fra kamp til sejr
”Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet“ (Ef 6,12).
Gud vil overvinde alle modstandere og føre sit folk til målet.
Slaget ved Stalingrad var et af 2. Verdenskrigs kendteste og største
slag. Selvom den tyske hær måtte lide store nederlag i løbet af krigen,
huskes slaget ved Stalingrad den dag i dag som et afgørende militært
vendepunkt. For første gang blev den tyske offentlighed bekendt med
muligheden for, at hele krigen kunne ende med et nederlag (ifølge
Wikipedia ”Schlacht von Stalingrad“).
Der findes også vendepunkter i den kosmiske konflikt mellem lysets og
mørkets magter. Profetierne i de sidste tre kapitler i Daniels Bog giver
os en vis indsigt i dette. Af indholdet i Dan 10 fremgår det, at dette
syn handler om verdensrigernes kampe. (NB! ”Bibelen på hverdagsdansk“ siger allerede fra vers 1: ”fremtidige krige og hårde tider“).
Dan 11 omtaler visse detaljer vedrørende denne kamp. Dan 10 peger
på de åndelige aspekter og åbenbarer, at der bag kulisserne for den
jordiske krig raser en åndelig konflikt af kosmiske dimensioner.
”Kapitel 10 er en introduktion eller prologen. Kapitel 11 indeholder
det egentlige syn, og kapitel 12 danner afslutningen, epilogen (efterskriftet). De tre kapitler hører sammen. Dette ses tydeligt af, at visse
elementer fra kap. 10 dukker op igen i kapitel 12“ (William H. Shea,
Daniel 7-12, Lüneburg 1998, 157).
I denne uge beskæftiger vi os med Dan 10 og får vished om, at Gud
sejrer. Ved hjælp af Mikael, himlens fyrste, vil han overvinde alle sine
modstandere for til sidst at føre sit folk til målet.
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SØNDAG 8. MARTS 2020

Faste og bøn
Dan 10,1-3
Baggrund

Hvordan kommer Daniels sorg til udtryk?
Dan 10,1 indleder som en slags overskrift med et resumé af det foregående, store syn (Dan 10-12). Det placeres tidsmæssigt i den persiske
kong Kyros’ første regeringsår (536/535 f.Kr.). På det tidspunkt var
Daniel formodentlig omkring 90 år gammel. Kort tid forinden var jødiske landflygtige vendt tilbage til Israel fra det babylonske fangenskab
for at genopbygge Jerusalem og Guds tempel. Daniel blev i Babylon.
Hans høje alder har sandsynligvis forhindret ham i at vende hjem.
Jøderne blev dog mødt med udbredt fjendtlighed i deres gamle hjemland. Det betød, at genopbygningen af templet i perioder lå stille
(536-522 f.Kr.; sml. Ezra 4,1-5).
Daniel havde formodentlig fået kendskab til tilstandene i Jerusalem
og frygtede for, at templet ikke ville kunne genopbygges. Dette har
muligvis været årsag til, at han – ud over at have et ønske om forståelse (v. 12) – også befandt sig i en længerevarende sørgeperiode. At
han gav afkald på mad og hygiejne, understreger vigtigheden af hans
anliggende.
Den åbenbaring, Daniel får, er ifølge v. 1 sand og handler om stor
nød – mere præcist: ”en stor kamp“ (Neue evangelische Übersetzung)
[”stor trængsel“ i 1948-oversættelsen af Dan 10,1]. Dette er et tydeligt tegn på, at der i forbindelse med frelsesrelevante jordiske konflikter kæmpes en tilsvarende kamp i den usynlige verden.

Til fordybelse

Daniel gav afkald på egne behov i tre uger, hvor han tænkte på sit folk
og de udfordringer, det stod overfor.

Til eftertanke

I hvilke situationer er jeg villig til at sætte mine behov til side på grund
af åndelige anliggender?
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MANDAG 9. MARTS 2020

En imponerende skikkelse
Dan 10,4-6
Baggrund

Hvordan beskrives manden i Daniels syn?
Daniel befandt sig ved bredden af floden Tigris, da han fik synet (v. 4).
Det kunne tyde på, ”at rigets centrum under kong Kyros (sml. 1,21)
ikke længere er Babylon ved Eufrat“ (Stuttgarter Erklärungsbibel (SEB)
1066). Den 24. dag i den første måned kan referere til såvel den jødiske forårskalender som efterårskalender. Ifølge forårskalenderen ville
der være tale om den 24. nisan (april). I så fald ville Daniel altså ikke
have fejret pesach-festen og festen for de usyrede brød på den foreskrevne måde. Han ville derimod have fastet (v. 1-3). Ifølge efterårskalenderen ville der være tale om d. 24. tishri (oktober). De vigtigste
fester i denne måned er den store forsoningsdag og løvhyttefesten.
Daniels adfærd passer bedst til sidstnævnte mulighed (sml. Zdravko
Stefanovic, Daniel, Nampa, Idaho 2007, 380).
Fra v. 5 beskrives et overnaturligt væsen, og man kan med rette
spørge, hvad det er, Daniel ser her. Personens linnedklæder minder
om præsteklæder (sml. 3 Mos 16,4). Guldet på præstekjolen sættes
også i forbindelse med kongelig værdighed. ”Mandens linnedklæder
og guldbælte er tegn på noget usædvanligt og kostbart, der viser, at
dette ikke er en almindelig mand“ (Ann-Christin Grüninger, Die Engel
und der Krieg, Leipzig 2018, 32).
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Til fordybelse

Fortolkerne er ganske vist ikke enige om, hvem dette overnaturlige
væsen helt præcist er. Det, Daniel ser, ligner skildringerne af guddomssynerne i Ez 1 og Åb 1. Da Johannes i Åb 1,10-18 ser Jesus Kristus, er
det nærliggende at mene, at det også var Messias (før inkarnationen),
som Daniel fik at se.

Til eftertanke

Hvor kan jeg i min hverdag se tegn på Guds storhed?

TIRSDAG 10. MARTS 2020

Magt og afmagt
Dan 10,7-9

Til anvendelse

V. 4-6 beskriver skikkelsen, og v. 7-9 handler om reaktionen. Daniel
bliver så overvældet af Guds nærvær, at han falder til jorden. Det nævnes flere steder i Bibelen, at det direkte møde med Gud ville medføre
døden for det syndige menneske (sml. 2 Mos 33,20; Es 6,5; 1 Tim
6,16). Når Gud viser sig for profeter, han har udvalgt, sker det ikke
pludseligt: ”Det, de så, var en ydre manifestation [synliggørelse] af
Gud, som dog kun åbenbarede visse sider af Gud. De har altså ikke set
Gud i dybeste forstand“ (Ekkehardt Müller, Die Lehre von Gott, St.
Peter am Hart 2010, 106).
”Scenariet formidler et billede af Guds magt, majestæt og herlighed.
Troende mennesker må leve med den spænding, der med teologiske
begreber kaldes immanens og transcendens. På den ene side er Gud
den handlende i den synlige verden. Han er den Gud, der er nær hos
os. Han er vores ven, der støtter os i vores liv. Men samtidig er han
den almægtige, ubegribelige og evige Gud, der styrer universet fra sin
trone.
Heri ligger den enorme spænding, som ganske vist er blevet brudt på
grund af Jesu inkarnation. Guds søn blev menneske og levede iblandt
os. I skikkelse af ham viste universets hinsidige (transcendente) hersker
sig som vores personlige ven. I ham har Gud henvendt sig faderligt
til os. Denne erkendelse er et væsentligt aspekt i synerne om Gud og
Kristus i Ez 1, Dan 10 og Åb 1“ (Shea 164f).

Til eftertanke

Oplever jeg snarere Gud som en ”nær“ eller ”fjern“ Gud? Hvordan
kan det være?
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ONSDAG 11. MARTS 2020

Ærkeenglen Mikael
Dan 10,10-14
Baggrund

Hvad var årsagen til englens ”forsinkelse“?
Det fremgår ikke tydeligt af teksten, hvem der taler og handler fra v.
10. Vers 13 og 21 taler ikke for, at det skulle være Kristus. Fortolkere
i Adventistkirken har derfor ment, at englen Gabriel også er til stede i
kap. 10, og at det er ham, der overbringer profeten disse budskaber,
selv om han ikke er nævnt ved navn her (sml. Dan 8,16-17; 9,21.23).
Ligesom det persiske rige har en øverstkommanderende, en åndelig
magt, der står bag den menneskelige leder, har Guds folk også en åndelig øverstkommanderende i Mikael, der leder den åndelige kamp.
”Det Gamle Testamente giver kun fragmentariske oplysninger om
Mikael. For at få et fuldstændigt billede af ham må man også tage udsagn i Det Nye Testamente i betragtning. Her er der for eksempel tale
om ærkeenglen Mikael, der strides med Djævelen om opstandelsen
(Judas 9) … Disse nytestamentlige hentydninger kan næppe gælde
andre end Kristus. Deraf følger, at der også i de gammeltestamentlige
tekster, hvor Mikael nævnes, er tale om Kristus“ (Shea, 168).

Til fordybelse
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”Mens Satan arbejdede på at påvirke de øverste myndigheder i det
medo-persiske rige til at vise Guds folk deres mishag, arbejdede himmelske engle på de landflygtiges side. Hele Himmelen var interesseret
i denne strid. Profeten Daniel giver os et indblik i den vældige kamp
mellem det godes og det ondes kræfter. Gabriel kæmpede med mørkets magter i tre uger for at modvirke den indflydelse, som blev øvet
over Kyros’ sind. Inden kampen sluttede, kom Kristus selv Gabriel til
hjælp“ (Ellen White, Profeter og Konger, Dansk Bogforlag, s. 278).

TORSDAG 12. MARTS 2020

EKSKURS
Ef 6,10-17

Den store strid
For syvendedags adventister er begrebet ”den store strid“ blevet et
stående udtryk, der også findes i trospunkterne. Det engelske ord for
”kamp/strid“ (controversy) betegner tydeligt en dyb uoverensstemmelse mellem to parter, et opgør mellem modsatrettede opfattelser.
Det drejer sig altså først og fremmest om en gejstlig-åndelig kontrovers vedrørende et centralt, religiøst stridsspørgsmål om synet
på verden: Er Gud virkelig en kærlighedens Gud, der er vores blinde
tillid værdig, eller er han en ”humørsvingende, ondskabsfuld tyran“
(Richard Dawkins)?
Denne uoverensstemmelse begyndte i himlen mellem Gud og Satan
(Åb 12) og fortsætter her på jorden. Den egentlige kamparena er
vores hjerte. Den, der har magten over vores ”hjerte“ – altså tanker,
følelser, motiver, fantasi og vilje – er den egentlige herre i vores liv.
Denne daglige og samtidig universelle konflikt, som vi alle bliver trukket ind i, har større betydning end alt andet, vi måtte blive udfordret
af her i livet. Hvordan konflikten ender – nemlig med Guds sejr – er
ganske vist allerede en kendsgerning, og den tilbudte hjælp fra Jesus
Kristus er fuldt tilstrækkelig. Med ”Guds rustning“ kan alle angreb fra
Satan og alle ”ondskabens åndemagter i himmelrummet“ afværges
med succes (ifølge Rolf J. Pöhler, Hoffnung, die uns trägt, Lüneburg
2008, 58ff.).
”Teologien vedrørende den store strid (første gang udarbejdet af [Joseph] Bates i 1840’erne) førte til, at adventismen opfattede sig selv
som en profetisk bevægelse og derfor også sendte missionærer ud i
hele verden, så de tre engles budskaber kan høres over det hele, inden
dagen for den store høst oprinder. Hvis denne vision blegner, mister
syvendedags adventismen sit særkende. I stedet for en dynamisk,
profetisk bevægelse ville den så blot være et ubetydeligt trossamfund
med nogle underlige særstandpunkter“ (George R. Knight, Es war
nicht immer so, Lüneburg 2002, 195f., kursiveret i originalteksten).
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FREDAG 13. MARTS 2020

Himmelsk hjælp
Dan 10,15-21
Baggrund

Mødet med de himmelske væseners herlighed oversteg flere gange
Daniels fatteevne. Han måtte styrkes tre gange. At der bliver rørt ved
hans læber, minder om Es 6,6-7 og Jer 1,9: det ”tager skylden fra
Daniel og gør ham i stand til at tjene, til nemlig helt konkret at videregive det guddommelige budskab. Hændelsen er kald og inspiration på
samme tid … Der er ingen profet, der ved egen hjælp kan føre en dybere samtale med Gud. Det skal man først sættes i stand til“ (Gerhard
Maier, Der Prophet Daniel, Wuppertal 1982, 369).

Til anvendelse

Såvel den enkelte kristne som også den kristne menighed konfronteres
i denne verden hele tiden med udfordringer. Når den første ”storm“
har lagt sig, kommer der som regel en ny. Men vi er ikke alene: Jesus
Kristus tager del i vores gøren og laden og står os bi i vores åndelige
kampe.

Til eftertanke

Resumé
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Hvilken virkning har berøringerne på Daniel?

Hvordan oplever jeg, at Gud gang på gang hjælper mig på benene
igen?
Det jødiske folk er begyndt at vende tilbage til hjemlandet, men ikke
uden modstand. Den åndelige kamp mellem det gode og det onde
raser ikke blot på jorden, men også i den himmelske verden. Mikael,
ærkeenglen, vil overvinde alle modstandere og føre sit folk til målet.

DIALOG TIL SABBATTEN 14. MARTS 2020

Spørgsmål til drøftelse
Indledende
spørgsmål

1 Nederlaget ved Stalingrad i 1943 var et vendepunkt for 2. Verdenskrig. Alligevel var det langtfra enden på krigen.
Hvilke paralleller kan I se til ”den store strid“ mellem lys og
mørke?

Supplerende
spørgsmål
Dan 10,1-3
Dan 10,12-14

2 Hvordan kan vi stadig argumentere for, at Gud holder trådene i
sin hånd, når vi ser, verden er af lave?
3 Hvilken rolle spiller faste og bøn i vores trosliv?
4 Hvad åbenbarer den bibelske profeti om det, der ligger bag den
synlige virkelighed?
Nogle kristne ser Satan bag alting. For andre spiller han praktisk
talt ingen rolle.
Hvordan kan vi få en afbalanceret holdning til dette spørgsmål?
Hvad forstår I ved ”afbalanceret“?

Ef 6,10-13.18
Afsluttende
spørgsmål

5 Hvilke ”kampordrer“ får vi her?
5 I sit sidste store syn fik Daniel lov til at opleve Guds særlige
opmærksomhed og nåde.
Hvilke erfaringer har I gjort, hvor I fik særlig opmærksomhed
fra Gud?
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12

UGEN 15.-21. MARTS 2020

Fra nord og syd til
det lovede land

Daniels Bog
10,20 til 12,1

”Men det folk, der kender sin Gud, står fast i ord og gerning“ (Dan
11,32b).

Hovedtanke

Guds børn er viklet ind i en vældig kamp, der ryster tro og eksistens.
Men Gud sender hjælp i rette tid.

Introduktion

”Man kan ikke se skoven for bare træer!“, siger man, når man har tabt
det væsentlige af syne. Småting og uvæsentlige ting skubber helhedsbilledet væk. Så er det på tide, at man træder nogle skridt tilbage for
at kaste et nyt blik på situationen, så man ser træerne som skov.
Det gælder på en måde også for profetier i Bibelen. Undertiden virker
profeternes billeder og tekster så forvirrede og uklare, at man mister
det store overblik. Mange synsvinkler og fortolkninger dukker op, som
alle virker lige overbevisende og synes lige problematiske. Så er det på
tide at vende blikket mod det, der egentlig er vigtigt – det vil sige at
indtage Guds perspektiv.
Dan 11 hører til de vanskeligste kapitler i Bibelen, når det drejer sig om
udlægningen af de skildrede detaljer. Men kapitlets store billede føjer
sig fint ind i Daniels Bog. Hvilket budskab ønsker Gud, at hans folk skal
lægge mærke til? Hvad siger Dan 11 os i dag?
Når vi i denne uges bibelstudium støder på ”træer“, skal vi altid holde
os ”skoven“ for øje. Hvad det drejer sig om, blev allerede nævnt i det
foregående kapitel: ”Og nu er jeg kommet for at få dig til at forstå,
hvad der skal ske med dit folk ved dagenes ende ... ikke en eneste vil
hjælpe mig imod dem, undtagen Mikael, jeres fyrste“ (Dan 10,14.21).
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SØNDAG 15. MARTS 2020

Kampen mellem Persien og
Grækenland
Dan 10,20-11,4

Baggrund

Hvordan ser den himmelske virkelighed ud bag de opstigende og
nedgående verdensmagter?
Hvilke principper handler verdens magter efter?
Det første afsnit af synet i Dan 11 er historisk ubestridt. I kong Kyros
af Persiens tredje regeringsår åbenbares et ord for Daniel (10,1).
Kyros banede vejen for jøderne, så de kunne komme tilbage til Israel
fra eksilet, men Guds folks historie skulle ikke ende med ham. Konge
efter konge ville hæve sig op– alle sammen mægtige, store og rige.
Og efter det persiske verdensrige skulle der følge andre – begyndende
med Grækenland (sml. 10,20).
PROFETI

Til fordybelse

Til anvendelse

HISTORISK OPFYLDELSE

VERDENSMAGT

1. konge

Kambyses II. (530-522 f.Kr.)

Persien

2. konge

Gaumata (Smerdis) (522 f.Kr.)

3. konge

Dareios I (522-486 f.Kr.)

4. konge

Xerxes I (486-465 f.Kr.)

Konge

Alexander den Store (336-323 f.Kr.)

Andre

Alexanders generaler (Diadokerne)

Grækenland

Sandsynligvis sørgede og fastede Daniel på grund af de vanskeligheder, som de hjemvendte jøder stod overfor ved genopbygningen. Gud
havde allerede i et tidligere syn meddelt Daniel, at templet, den hellige
by og selv Messias kun midlertidigt ville være på jorden (9,24-27). Op
til i dag er det, der er vigtigt for de troende, truet af magtkampene
blandt de jordiske herskere. Men til syvende og sidst er det ikke vigtigt, om Guds folk kan leve frit og frejdigt på jorden. Det afgørende er,
at Gud ved sin(e) fyrste(r) sætter en stopper for disse magtkampe!
Hvad forventer jeg for Guds menighed på denne jord?
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MANDAG 16. MARTS 2020

Sydens konge versus Nordens konge
Dan 11,5-45

Baggrund

Hvor i dette tekstafsnit kan der findes paralleller til andre passager i
Daniels Bog?
Synet drejer sig hovedsageligt om den permanente konflikt mellem
Sydens konge og Nordens konge (set fra Israel), som på et vist tidspunkt kommer til at berøre Guds folk. Detaljerne er vanskelige at tyde.
Alligevel findes der ledetråde, der holder udlægningen af Dan 11 på
sporet:
• Sydens konge står for Egypten, Ptolemæernes diadokerrige (v. 8.43).
• Pagtsfyrsten (v. 22) henviser til ”Messias-fyrsten“, der ”slutter en
stærk pagt med de mange“ (9,25-27). Her begynder en ny tid.
• Nordens konge (v. 29-39) svarer til det ”lille horn“ fra kap. 7 og 8.
• Jesus forventer Ødelæggelsens Vederstyggelighed (v. 31) i fremtiden
(Matt 24,15). Den må altså komme eller være kommet ”e.Kr“.
• Derudover viser der sig klare paralleller til andre syn i Daniels Bog:
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KAP. 7

KAP. 8-9

KAP. 11

EMNE

v. 5.17

8,20

v. 2

Medo-Persien

v. 6.17

8,21

v. 3-4a

Grækenland

v. 6.17

8,8.22

v. 4b-15

Fire riger (Diadokerne)

v. 7.23f.

8,9.23

v. 16-21

En ny slags magt

---

8,9

v. 16.41

Israel besættes

---

9,25-27

v. 22

Messias lider

---

8,11-12

v. 31

Det daglige offer

---

9,27

v. 31

Ødelæggelsens Vederstyggelighed

v. 21.25

8,10.24

v. 32-35

De hellige forfølges

v. 8.25

8,11.25

v. 36-39

Selvophøjelse

v. 26

8,25; 9,27

v. 45

Magten får en ende

TIRSDAG 17. MARTS 2020

Verdensmagternes op- og nedgang
Dan 11,5-22

Baggrund

Hvilke ord gentages flere steder?
Hvad adskiller ”pagtsfyrsten“ fra ”Sydens konge“ og ”Nordens
konge“?
Sydens og Nordens konger handler begge – uafhængigt af hvem der
end måtte stå bag – efter ganske bestemte principper.
Disse kongers mål er at blive mægtige (v. 5.7.21). I deres hovmod
(v. 12.14) helliger målet midlet: oprustning (v.10-13), kamp (v. 10.11.
15.18), oprør (v. 14), intriger (v. 17.21), diplomatiske aftaler og ægteskabspolitik (v. 6.17), skattebyrder (v. 20) og det at støtte sig til religion og guder (v. 8). De handler efter, hvad de finder for godt (v. 16).
Men også magthavernes skæbne drives af en bestemt dynamik. Sommetider har den ene overtaget og sommetider den anden. Men til
sidst vil de alle være forsvundet (v. 6.10.12.15.17.19.20). Før eller siden
indtager andre deres plads (v. 7.19.21).

Til fordybelse

Midt i alt dette op og ned blandt verdensmagterne træder pagtsfyrsten ind på scenen (v. 22). Han kommer og går – ligesom de andre
verdensmagter (sml. kap. 9,24-27).
Og dog er han helt anderledes end dem. Han hersker ikke som verden
gør (Joh 14,27; 18,36). Han skaber ingen grænser, men overvinder
dem (Joh 3,16). Derfor hades han og hans efterfølgere af verden (Joh
15,19-20). De passer ikke ind i den.

Til anvendelse

Til eftertanke

”Tvangsforanstaltninger findes kun under Satans herredømme.
Herrens principper er ikke af en sådan art. Hans autoritet hviler på
godhed, barmhjertighed og kærlighed, og forkyndelsen af disse principper er midlet, der skal bruges. Guds herredømme er åndeligt, og
sandhed og kærlighed skal være drivkraften“ (Ellen White, Jesu Liv,
Dansk Bogforlag 2013 s. 669)
Hvordan ændrer Jesus som ”himlens konge“ mine mål, motiver og
valg? Hvordan ville min menighed se ud, hvis kun “Herrens principper“ gjaldt?
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ONSDAG 18. MARTS 2020

Knust mellem verdensmagterne
Dan 11,22-39

Baggrund

Hvilken ”effekt“ har trængslen på Guds folk?
Hvad er Guds folks styrke?
Synet åbenbarer, hvordan det vil gå Guds folk ved dagenes ende
(10,14). Indtil v. 23 er det stadig skjult, Israel antydes kun i baggrunden (v. 14.16.20.) Først efter at pagtsfyrsten er trådt frem, vender situationen. Selvom de i begyndelsen har sluttet forbund med hinanden
(v.23), udvikler der sig en konflikt mellem Nordens konge og Guds folk
med ondsindethed og vrede (v. 28.30), vanhelligelse af helligdommen
(v. 31), frafald (v. 32) og ophøjelse over alle guder (v. 36-39).
Guds folks sikkerhed og styrke ligger i, at de kender deres Gud og står
fast i ord og gerning (v.32-33). Det er kampen for Guds børn. Den, der
består i denne kamp, står til sidst prøvet, lutret og renset foran Gud
(v. 35). De er de sande sejrende.
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Til fordybelse

Mikael, der er fyrsten over Guds folk, hjælper i kampen med verdensmagterne (10,21). De får også lidt hjælp (v. 34) i den store trængsel
(12,1; Åb 7,14). Deres fjende går sin undergang i møde, og ingen kommer ham til hjælp (v. 45)

Til anvendelse

”’Stå fast i din troskab. Hjælpen er på vej.’ Kristus, den almægtige sejrherre, rækker en krone af uforgængelig herlighed ud mod sine trætte
stridsmænd, og hans stemme når dem fra portene, der står på klem:
’Se, jeg er med jer. Vær ikke bange. Jeg kender alle jeres sorger; jeg
har båret jeres smerter. I kæmper ikke mod ukendte fjender. Jeg har
kæmpet kampen for jer, og i mit navn skal I mere end sejre.’ Vor dyrebare frelser vil sende hjælp, netop når vi behøver den“ (Ellen White,
Mod en Bedre Fremtid, Dansk Bogforlag 2012, s. 510-11).

TORSDAG 19. MARTS 2020

EKSKURS

Daniels Bog 11 fra en adventistisk
synsvinkel
Fortolkningen af synet i Dan 11 er i den adventistiske tradition mere
uensartet end synerne fra kap. 2,7 og 8. Man er enig i optakten (v. 1-4)
(se søndagsafsnittet). Flertallet af adventistiske fortolkere ser i hovedafsnittet i det store og hele tre faser, hvor man kun afviger i detaljerne:
• krigene mellem diadokerrigerne – Ptolemæerne i syd og Seleukiderne i nord (v. 5-15)
• det romerske imperium (v. 16-22)
• det pavelige Rom indtil 1798 e.Kr. (v. 23-34 hhv. v. 23-39) og ateismen/Den franske Revolution (v. 36-39).

Sammenlign
Gal 3,7
Åb 11,8; 17,5

Dog hersker der uenighed med henblik på endens tid (v. 40-45). Det
skyldes delvist, at noget af tiden stadig ligger i fremtiden. På den
anden side vil profetierne fra Det Gamle Testamente forstås i lyset af
Jesus og den nye pagt (2 Kor 3,14). Etnisk og geografisk kendte navne
får i Det Nye Testamente en universel, symbolsk betydning.
Nogle adventistiske fortolkninger af Daniel 11,40-45
Allerede opfyldt

NORDENS KONGE

SYDENS KONGE

Milleritterne
(til 1844)

England eller Syrien
(mod Napoleon I.)

Spanien eller Egypten
(mod Napoleon I)

John Loughborough
(1867)

Frankrig
(mod det pavelige Rom)

England (mod Frankrig)

Uriah Smith (1871)

Det Osmanniske Rige

Egypten og Frankrig

Det pavelige Rom
(på grund af parallellerne
til Dan 2, 7 und 8)

ikke nævnt

M. C. Wilcox (1910)
William H. Shea
(1996)

Det pavelige Rom efter
1798 e.kr.

Humanismen, ateismen,
agnosticismen

Ekkehardt Müller
(2017)

Det pavelige Rom
Endetids-Babylon

Ateismen

I fremtiden
James White (1877)

Alliancen mod det
pavelige Rom

“Måske vil det bedste og ærligste svar være, at vi først kan indordne
disse fremtidige begivenheder rigtigt, når de opfylder sig foran vores
øjne“ (William H. Shea, Das Buch Daniel, Lüneburg 1998, vol. 2, 204).
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FREDAG 20. MARTS 2020

”Ved endens tid“
Dan 11,40-12,1
Baggrund

Hvad får den rasende ”Nordens konge“ til at snuble og styrte?
Synet i Dan 11 ender ikke med en stor katastrofe, en global atomkrig
eller en fuldstændig udryddelse af de troende. Udsynet er fyldt med
håb.
Rygter fra øst og nord (v. 44) forfærder Nordens konge, som endnu
engang får overmagten ved endens tid. Øst er den retning befrieren
kommer fra (Åb 16,12). Kongen starter en sidste offensiv mellem
havet og det herlige, hellige bjerg (muligvis Megiddo-sletten; sml.
Åb 16,16), men går mod sin ende der (v.45). Mikael, ”englenes store
fyrste“, der allerede på Daniels tid hjalp Guds folk (10,21), træder ind
på scenen. ”Netop nu, i den yderste nød, vil Israels Gud gribe ind for
at frelse sine udvalgte“ (Ellen White, Mod en Bedre Fremtid, Dansk
Bogforlag 2012, s 514).

Til fordybelse

Resumé

To gange siges i Dan 11 at endens tid tøver (v. 27.35 1948-overs.).
Som Guds svar på Daniels bønner lod vente på sig i 21 dage (10,1213), således udfordres også de troendes tålmodighed i dag (sml. Åb
14,12). For Guds fjender er dagenes ende ”deres sidste time“ – de skal
gå. For hans børn derimod er det tiden for opfyldelsen af deres største
længsel – for han kommer. Og han er med dem nu og ”alle dage indtil
verdens ende“ (Matt 28,20).
Ingen magt i verden formår at kuldkaste Guds mål med sit folk. Han
vil føre dem sikkert ind i løfternes land.

Næste kvartals emne: Hvordan fortolker vi Bibelen?
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DIALOG TIL SABBATTEN 21. MARTS 2020

Spørgsmål til drøftelse
Udgangspunkt
Dan 11,11-15.22

1 Hvilken ”rød tråd“ har I lagt mærke til i løbet af de sidste uger?
2 Hvilke paralleller til i dag kan I se i beskrivelsen af de to konger?
Hvor ønsker I, at ”pagtsfyrsten“ igen træder ind på scenen?

Dan 11,29-32

3 Hvad eller hvordan kan Guds folk holde sammen i trængselstider?
I hvilket omfang har ”kundskab om Gud“ hidtil hjulpet jer gennem oplevelser af fjendtlighed?

Dan 11,33-35

4 Hvorfor tøver ”endens tid“?
Hvordan kan man forberede sig på den?

Spørgsmål til
fordybelse
Afslutning

5 Hvilke muligheder ser I for at formidle håbet til mennesker i jeres
nærhed set i lyset af de truende nyheder fra hele verden?
6 Hvad er den mest opmuntrende inspiration for jer i Dan 11 og
hvorfor?
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13
Daniels Bog 12

UGEN 22.-28. MARTS 2020

Fra jorden til stjernerne
”De indsigtsfulde skal stråle som himmelhvælvingens stråleglans,
og de, der førte mange til retfærdigheden, skal stråle som stjernerne
for evigt og altid“ (Dan 12,3)

Hovedtanke

Det er ikke alt, vi kan forstå, men det er vigtigt ikke at tabe fokus af
syne, nemlig Jesus Kristus.

Introduktion

Da Jesus døde på korset, flængedes forhænget i templet (Matt 27,51).
Dermed var vejen ind til det Allerhelligste åben. Den forhindring, som
synderne ikke i egen kraft kunne overvinde, blev overvundet af Gud
selv (Hebr 4,14-16). Det var det afgørende vendepunkt i menneskets
historie. Siden syndefaldet og lige indtil i dag har der været en ubrudt
linje af forfald, lidelse og død. Synd medfører adskillelse, splid, mistro
og fortvivlelse. Men da Jesus Kristus gav sit liv, blev Guds plan, hans
ubegribelige kærlighed til sin skabning, synlig (Joh 3,16; Rom 5,8).
Han har magten til at tilføre det forgængelige nyt liv og frelse det fortabte (Luk 19,10).
”Hvis vi omhyggeligt sætter os ind i, hvorledes Guds vilje er blevet
fuldbyrdet i nationernes historie, og hvis vi grundigt studerer det, der
er åbenbaret om fremtiden, vil vi blive i stand til at vurdere både det
synlige og det usynlige efter dets sande værdi samt lære, hvad der er
den virkelige hensigt med livet. Når vi således ser alt timeligt i evighedens lys, kan vi ligesom Daniel og hans medbrødre leve for det, der er
sandt, ædelt og varigt. Når vi i dette liv har tilegnet os de principper,
som råder i vor Herres og Frelsers rige – det velsignede rige, som skal
bestå i evighed – er vi rede til at tage det i besiddelse sammen med
ham ved hans komme“ (Ellen White, Profeter og Konger, Dansk Bogforlag, s. 265).
Med den sidste uge i dette kvartals studium er vi nået til afslutningen
af Daniels Bog, hvilket også fører vores tanker hen mod denne verdens
afslutning. Dér venter de ”indsigtsfulde“ hverken mismod, ydmygelse
eller skam, men derimod himlens glans, lysende stjerner og det evige
livs arvelod. Der er altså god grund til at stræbe efter dette og forstå
det skjulte.
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SØNDAG 22. MARTS 2020

Ærkeenglen
Dan 12,1

Baggrund

Hvilken opgave har ”Mikael“?
Hvordan kan det være til opmuntring i ”en trængselstid“?
Udtrykket: ”På den tid“ knytter an ved de foregående vers (11,4045). Hvor der tidligere har været tale om kampen mellem Nordens
konge og Sydens konge, er begivenhederne nu nået frem til endens
tid. Trængselstiden vil blive præget af anfægtelser og udfordringer, der
aldrig har været set magen til.
Hvert kapitel i Daniels Bog indledes med, at der nævnes en verdenshersker. Men nu træder Mikael i stedet. Hans navn betyder på hebraisk: ”Hvem er som Gud?“ Denne store fyrste har magten til at besejre
Guds fjender og træder ind som redning for Guds folk (10,13.21; 12,1).
Der er her åbenbart tale om Kristus, der i Daniels Bog tidligere er blevet kaldt menneskesøn (7,13-14), fyrsten for hæren (8,11) og en salvet
fyrste (9,25). Det er ham, der er anfører for englenes hær i kampen
mod Satan og ender som sejrherre (Jud 9; Åb 12,7-8). Hvor de øvrige
herskere var fremme for at rane magten til sig i en periode, overtager
Mikael nu herredømmet for at skabe et evigt rige, der vil være præget
af retfærdighed.

Til fordybelse

Da Kristus gav sit liv som sonoffer på korset, besejrede han synd og
død. Opvakt fra de døde lever han nu evigt. Han er stedfortræder for
sit folk, for enhver, der tror på Gud og hans frelse (Hebr 7,25). Han har
dødens og dødsrigets nøgler i sin hånd. Han har fået magt over begge
dele (Åb 1,18).

Til eftertanke

”Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er
opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os“ (Rom
8,34).
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MANDAG 23. MARTS 2020

Livets bog
Dan 12,1
Til fordybelse

Hvad vil det sige at stå i livets bog?
Mikael taler (ikke kun i de sidste tider) sit folks sag. Det gælder også
for dem, der igennem den nye pagt er blevet en del af familien. Frelsen gælder alle, der står i livets bog.
Daniels Bog omtaler to slags bøger: livets bog (12,1) og de bøger, der
indeholder oplysninger om menneskers gerninger (7,10). Begge dele
er vigtige i den endelige dom (Åb 20,12-15). Den, der står i livets bog,
har ret til det evige liv. Mængden af gode gerninger er ikke adgangsbillet til himmeriget. Kristus blev gjort til synd for os, så den, der tror
på ham, kan blive frelst (2 Kor 5,19-21) og få tilregnet Kristi egen
retfærdighed, mens han i stedet påtog sig vores skyld. Dan 12,1 giver
fortrøstning til dem, der stoler på dette, for deres frelser kommer, og
deres navne er allerede opført i livets bog.

Til eftertanke

Jesus os til trøst og gavn
frelsernavnet ville bære;
men han måtte tidlig lære,
at det var et smerte-navn;
dog, for han er Jesus blevet
og min jammer på sig tog,
derfor står mit navn indskrevet
dejligt udi livets bog.
Jesu dyrebare navn,
vor forløsnings morgenrøde,
Paradisets førstegrøde,
bange sjæles hvilestavn,
troens stærke sejersfane,
håbets rette ankergrund,
vær vort lys på livets bane,
vær vort liv i dødens stund!
Hans Adolph Brorson, 1732
Bearbejdet 1890
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TIRSDAG 24. MARTS 2020

Opstandelsen
Dan 12,2-3

Baggrund

Hvad menes der med, at ”mange“ skal opstå?
Hvordan kan man ”føre“ andre ”til retfærdighed“?
Som konsekvens af syndefaldet skulle alle mennesker efter deres død
vende tilbage til den jord, hvorfra de var kommet (1 Mos 3,19). Nu, hvor
Mikael står ved Daniels folks side, skal de igen opstå af jorden. Denne
tekst er et af de tidligste bibelske belæg for opstandelseshåbet. Den er
kendetegnet ved, at den taler om evigt liv for mange mennesker.
Betydningen af ordet mange giver udfordringer, for på hebraisk kan
det ikke sættes lig med alle. Vil det sige, at frelsen udelukkende gælder Israels folk? Det ser det ikke ud til, når man sammenligner med Es
53,10-11, der benytter en tilsvarende sprogbrug.
Men versene udtrykker dog to ting ganske klart:
• Man kan ikke udlede af disse vers, at alle bliver frelst. Ordet evig
gælder både for livet og for ydmygelse og skam og betyder en
periode uden ende.
• Når de mange, der sover i jorden, skal vågne igen, så betyder det,
at døden er en tilstand uden individuel bevidsthed. Dette bekræftes
også af, at Daniel trøstes med, at han skal hvile, indtil han igen står
op ved dagenes ende (v. 12).

Til fordybelse

”Hvordan kan vi ‘føre’ andre ‘til retfærdigheden’? Er det ikke alene
Kristus, der ifølge Es 53,10ff gør os retfærdige og ifølge 1 Kor 1,30 ‘er
blevet retfærdighed for os’?
Men det er netop ved at være vidner for Jesus, at vi gør andre opmærksomme på ‘Guds retfærdighed’ (Rom 1,17) og udøver ‘den tjeneste, der fører til retfærdighed’ (2 Kor 3,9). Det er den måde, vi kan
hjælpe andre til ‘Guds retfærdighed’ på“ (Gerhard Maier, WStB, Das
Buch Daniel, Wuppertal, 1998, 415).

Til anvendelse

Hvad kan hjælpe mig til helhjertet at være et vidne om den frelse, der
kommer fra Gud?
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ONSDAG 25. MARTS 2020

Den forseglede bog
Dan 12,4.9.10
Baggrund

Hvad bliver Daniel opfordret til?
Hvordan kan bogen, hvis segl nu er brudt, hjælpe os i dag?
”Kongelige skrivelser, købsbreve, aftaler og bøger blev forseglet for
at sikre deres autoritet og beståen“ (ibid., 416). Esajas fik en lignende
opfordring (Es 8,16). Profetien var på daværende tidspunkt endnu ikke
forståelig (seglet var ikke brudt), men den skulle opbevares omhyggeligt, indtil den gik i opfyldelse. Jesus fortalte også sine disciple ting, de
først kunne forstå, da de indtraf (Joh 13,7; 14,29).
Der findes i den græske oversættelse af Det Gamle Testamente to forskellige muligheder for at tolke v. 4b. De afhænger af et eneste bogstav på hebraisk. Hvad er det, der skal blive stor: kundskaben (תעדה
– hadaat) eller ondskaben ( – תערהharaot)?
1) ”Og du, Daniel, hold ordene skjult, og forsegl bogen indtil endetiden, til de mange bliver vrede, og jorden er fyldt med uret“.
2) ”Og du, Daniel, hold ordene skjult, og forsegl bogen indtil endetiden, til de mange får kundskab, og erkendelsen når sin fylde“
(ifølge Septuaginta Deutsch, Stuttgart 2009, 1461).

Til fordybelse

At kundskaben øges, er af adventister blevet fortolket forskelligt. Der
var dem, der henviste til den hastigt voksende videnskabelige og tekniske udvikling. Andre tænkte på selve Daniels Bog. Studiet af dens
profetier førte i det 19. årh. til den overbevisning, at Kristi genkomst
var umiddelbart forestående.

Til eftertanke

”Profetierne skildrer en række begivenheder, der fører frem til dommens begyndelse. Dette gælder navnlig Daniels Bog. Men Daniel fik
besked om at ordene holdes skjult og er forseglede indtil endens tid.
Det var først ved endens tid, der kunne forkyndes et budskab om
dommen, baseret på en opfyldelse af profetierne“ (Ellen White, Mod
en Bedre Fremtid, Dansk Bogforlag 2012, s. 287).
Den målrettede søgen efter erkendelse ud fra Skriften har en parallel
i Amos 8,12, hvor der tales om at søge efter Herrens ord – uden resultat. Daniel derimod får at vide, at de indsigtsfulde vil kunne forstå
bogen, mens de ugudelige ikke kan.
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TORSDAG 26. MARTS 2020

De forskellige tidsangivelser
Dan 12,5-13
Baggrund

Hvilke tider er der tale om i disse vers?
Dan 12 omtaler tre forskellige tidsperioder.
De kan tolkes på følgende måde:
Vers

BIBELSK TIDSANGIVELSE

ADVENTISTISK TOLKNING

7

1260 dage; 3 ½ tider

538-1798 e.Kr.

11

1290 dage

508-1798 e.Kr.

12

1335 dage

508-1843/44 e.Kr.

• I år 508 e.Kr. trængte frankernes konge, Chlodovech, de arianske
vestgotere tilbage. Det betød, at biskoppen i Rom fik styrket sin
magt.
• I år 538 e.Kr. sluttede de arianske østgoteres belejring af Rom, og
Codex Justinianus indførtes i Rom (534 e.Kr.). Den gjorde paven til
kristenhedens formelle overhoved.
• I år 1798 e.Kr. blev paven afsat af den franske general Berthier, og
den verdslige Code Civil (Code Napoleon) blev indført i stedet for
Codex Justinianus. Det var enden på pavemagtens verdslig-politiske
overherredømme.
• I 1843/44 slutter den profetiske tidsperiode på 2300 dage (8,14). Så
skulle helligdommen igen komme til sin ret.
Til fordybelse

”Den profetiske tidsangivelse ‘en tid og to tider og en halv tid’ (Dan
7,25) forstås af adventister sædvanligvis som en periode i middelalderen på 1260 år. Før den franske revolution fandtes der blandt kristne
tænkere forskellige opfattelser af, hvornår denne periode begyndte og
sluttede. Men med Napoleons succes og pavens arrestation og eksil,
initieret af den franske general Berthier, opstod der et tidspunkt, hvor
næsten alle protestantiske eksegeter i sjældent set enighed erklærede,
at denne periode fandt sin afslutning i 1798 e.Kr. Derpå behøvede
man blot at regne baglæns for at komme frem til udgangspunktet,
nemlig år 538 e.Kr.“ (N.P. Miller, Adventist World, januar 2019, 20).
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FREDAG 27. MARTS 2020

”Jeg hørte det, men forstod det ikke“
Dan 12,8.13

108

Hvor meget er det nødvendigt at forstå for at nå målet?

Baggrund

Daniel havde af de engle, som Gud havde sendt ham, fået et enestående indblik i begivenheder, der først ville finde sted længe efter hans
egen tid. Det var hans opgave at skrive det sete og det hørte ned, så
det kunne forstås på et senere tidspunkt. Noget af det havde han allerede forstået, noget af det forblev skjult. Efterhånden som flere og
flere profetier blev opfyldt i senere historiske epoker, øgedes indsigten
og forståelsen af, hvad de skulle betyde.

Til fordybelse

Der er dem, der mener, at man ved hjælp af bibelske profetier ret præcist kan regne sig frem til tidspunktet for Jesu genkomst. Jesus advarede på det kraftigste imod at indlade sig på den slags nyttesløse regnestykker (Matt 24,36; Mark 13,32). Det eneste virkeligt vigtige er, at
Jesus kommer, og at han har vundet sejren for sine børn. På grund af
Guds nåde vil den troende opleve opstandelsen og komme ind i Guds
rige. Sådan afslutter også Daniel sin Bog. Han har langt fra forstået
alting, men han ved, at han ved tidernes ende vil opstå og arve riget.

Til anvendelse

Vi behøver ikke at forstå alting. Og spørgsmålet: ”Hvornår?“ bør heller ikke være det, det hele drejer sig om. Vi bør fokusere på dagligt at
se på Jesus, lægge vores liv i hans hænder og vokse i troen på grund af
den retfærdighed, han har lovet os.

Til eftertanke

Hvor mange skjulte skatte, der venter på at blive gravet frem og forstået, er mon stadig gemt i Daniels Bog?

Resumé

I lyset af historiske begivenheder giver Gud mere og mere indsigt i
profetierne og åbenbarer, at han er historiens herre, der vil sørge for,
at alting ender godt.

DIALOG TIL SABBATTEN 28. MARTS 2020

Spørgsmål til drøftelse
Indledende
spørgsmål

1 Hvilke aftaler noterer I i jeres kalender?
Hvor vigtig er spontanitet for jer?

Dan 12,1

2 Hvad menes der med, at Mikael ”fremstår“?
Hvordan oplever I hans virke allerede nu?
Hvor vigtigt eller uvigtigt er det at kunne bestemme
”den sidste tid“ præcist?

Dan 12,2-3

3 Hvilke spørgsmål har I til disse tekster?
Hvilke svar har I fundet i dem?
Hvor vigtigt er opstandelseshåbet for jer?
Hvordan kan man ”føre andre til retfærdighed“?

Dan 12,8.13

4 Daniel forstår det ikke og beder om svar.
Hvordan forstår I det svar, han får?

Uddybende
spørgsmål

5 Hvordan tackler I ting, I ikke forstår?

Afsluttende
spørgsmål

6 Hvilken indsigt er gennem studiet af Daniels Bog i dette
kvartal blevet væsentlig for jer?
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