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‘En højt elskede mand’
Lektier over Daniels Bog

Forord

Daniel var førsteminister i det største rige på jorden, men han var samtidig Guds
profet og modtog den himmelske inspirations lys. Han havde den samme natur som
vi, men den inspirerede pen skriver, at der ikke fandtes brøde hos ham. Der kunne
ikke udsættes noget  som helst på hans dispositioner,  da hans fjender foretog en
meget  nøje  gennemgang  af  dem.  Han  var  et  eksempel  på,  hvorledes  alle
administratorer kan blive, når deres hjerte omvendes og helliges, og Gud kan se, at
de har de rette motiver.

...Allerede  som  ganske  ung  fandt  Daniel  “yndest  og  velvilje”  hos  den
hedenske embedsmand, som havde fået  ansvaret  for ham. Dan. 1, 9. Han vandt
denne  mand  ved  sin  ædle  og  værdige  optræden  og  sin  kompromisløse
retskaffenhed.  Lige  fra  begyndelsen  viste  han  en  ubrydelig  troskab  imod Gud,
ligesom han havde fuldstændigt herredømme over sig selv. De samme egenskaber
prægede  ham  resten  af  livet.  Han  avancerede  hurtigt  til  stillingen  som
førsteminister i Babylon. Under de skiftende kongers regering, rigets fald og det
nye  verdensriges  opkomst  lagde  han  en  sådan  visdom  og  statsmandskunst  for
dagen, en så fuldkommen takt og høflighed, et så ægte hjertelag og en så ubrydelig
principfasthed,  at  selv hans fjender  var  nødt  til  at  indrømme,  at  de ikke kunne
“finde nogen brøde eller brist, da han var tro”.

Mennesker ærede Daniel ved at betro ham ansvaret for rigets anliggender og
indvi ham i verdensrigernes hemmeligheder. Gud ærede ham som sin ambassadør
og åbenbarede mange af fremtidens hemmeligheder for ham. Profeten forstod end
ikke selv til fulde de vidunderlige profetier, som vi finder fra 7. til 12. kapitel i den
bog, som bærer hans navn. Men inden han nedlagde sin vandringsstav, fik han det
velsignede løfte, at han “ved dagenes ende” - ved afslutningen af denne verdens
historie - skulle få lov at stå op til sin lod.

...Vi kan 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 al evighed - er vi rede til at tage
det i besiddelse sammen med ham ved hans komme.

Profeter og Konger, ss. 264 - 265.
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Lektie 1: 1. - 7. juli  
‘Nu står det profetiske ord så meget fastere’

UDENADSVERS: ‘Nu står det profetiske ord så meget fastere for os; det gør I
vel  i  at  agte  som på et  lys,  der  skinner  på et  mørkt  sted,  indtil  dagen  gryr  og
morgenstjernen oprinder i jeres hjerter.’ 2 Pet. 1, 19. 

STUDIEHJÆLP: Det skal ske i de sidste dage , ss. 17-19.

Indledning
‘Profetierne  skildrer  en  række  begivenheder,  som  fører  frem  til  dommens

begyndelse. Dette gælder navnlig Daniels bog. Men Daniel fik besked om at sætte
lukke og segl for den del af profetien, som angik de sidste dage, “til endens tid.”
Det var først ved denne tid, at der kunne forkyndes et budskab om dommen, baseret
på en opfyldelse af disse profetier. Profeten siger imidlertid med henblik på endens
tid: “Mange skal granske i den, og kundskaben skal blive stor.”’ Den Store Strid, s.
316. 

‘Et lys, der skinner på et mørkt sted’

1. Hvordan beskriver salmisten Guds ord? Sal. 119, 105.

BEMÆRK:  ‘De,  som  gransker  Guds  ord  med  hjertet  åbent  for  Helligåndens
oplysning, vil ikke forblive i mørke med hensyn til ordets mening. “Hvis nogen vil
gøre hans vilje,” sagde Kristus, “skal han erfare, om læren er fra Gud, eller jeg taler
af mit eget.” Joh. 7, 17. Alle og enhver, som kommer til Kristus for at få en klarere
forståelse af sandheden, vil få, hvad de søger. Han vil udfolde for dem Himmeriges
riges hemmeligheder, og visse hemmeligheder vil blive forstået af det hjerte, som
længes  efter  at  kende  sandheden.  Et  himmelsk  lys  vil  oplyse  hjertets  inderste
kammer, og dette lys vil skinne for andre, ligesom en lygte kaster sit skin på en
mørk sti.’ Kristi Lignelser, s. 36. 

2. Hvordan beskriver Peter det ‘profetiske ord, som står så meget fastere’? 2
Pet. 1, 19.

BEMÆRK: ‘Ethvert Guds barn burde være intelligent i Skrifterne og i stand til at
vise,  hvor  vi  befinder  os  i  denne  verdens  historie  ved  at  spore  profetiernes
opfyldelse. Bibelen blev skrevet for jævne mennesker så vel som for lærde og er
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inden for alles fatteevne. De store sandheder, der ligger til grund for menneskets
pligt over for dets medmennesker og over for dets Skaber, er tydeligt åbenbaret; og 
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Lektie 1: 1 – 7. juli
de, som virkelig ønsker sandheden, behøver ikke at tage fejl. Vejen er ikke efterladt
i usikkerhed, som om vi står, hvor fire veje mødes, og ikke ved, hvilken vej vi skal
tage. Sandheden er vor vejleder; den er for os som en skystøtte om dagen og en
ildstøtte om natten.’ Counsels on Sabbath School Work, s. 23.

‘Han åbenbarer sin hemmelighed’

3. Hvilket dyrebart løfte har Herren givet? Amos 3, 7.

BEMÆRK: ‘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.  I  folkeslagenes  historie  kan  den,  der
studerer  Guds  ord,  se  den  bogstavelige  opfyldelse  af  guddommelig  profeti.’
Conflict & Courage, s. 250.

4. Hvordan viste Daniel, at han kendte til denne sandhed? Dan. 2, 20-22. 27-
28.

BEMÆRK:  ‘I  de  fortidige  tidsaldre  åbenbarede  Herren,  himmelens  Gud,  sine
hemmeligheder for sine profeter. Nutiden og fremtiden er ligeså tydelige for ham.
Guds røst når som et ekko gennem tidsaldrene og fortæller mennesket, hvad der
skal finde sted. Konger og fyrster indtager deres pladser til den udvalgte tid. De
tror, at de fuldfører deres egne hensigter, men i virkeligheden opfylder de det ord,
som Gud har udtalt.’ Youth’s Instructor, 1. december, 1903.

‘De åbenbare er for os’

5. Mens  de  skjulte  ting  tilhører  Gud,  hvem tilhører  så  de  ting,  som han
åbenbarer for sine tjenere, profeterne? 5 Mos. 29, 29.

BEMÆRK: ‘Forestillingen om, at visse dele af Bibelen er uforståelige, har ført til
forsømmelse af nogle af de allervigtigste sandheder. Det trænger til at betones og
til at gentages ofte, at Bibelens hemmeligheder ikke er der, fordi Gud har søgt at
skjule sandheden, men fordi vor egen svaghed eller uvidenhed gør os ude af stand
til at forstå eller tilegne os sandheden. Begrænsningen ligger ikke i hans hensigter,
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Lektie 1: 1 – 7. juli
men i vor fatteevne. Netop af de dele af Skriften, der ofte bliver sprunget over som
uforståelige,  ønsker Gud, at vi skal forstå så meget,  som det er muligt for os at
fatte. “Hvert skrift er indblæst af Gud,” for at vi kan blive “fuldt beredt, vel skikket
til al god gerning.” 2 Tim. 3, 16-17.’ Uddannelse, s. 172.

6. Hvornår  skulle  Daniels  Bogs  budskab  tydeligt  forstås?  Dan.  12,  4.  9.
Sammenlign med Dan. 8, 26.

BEMÆRK: ‘Profeten forstod end ikke selv til fulde de vidunderlige profetier, som
vi finder fra  7. til  12. kapitel i  den bog,  som bærer hans navn. Men inden han
nedlagde sin vandringsstav, fik han det velsignede løfte, at han “ved dagenes ende”
- ved afslutningen af denne verdens historie - skulle få lov at stå op til sin lod. Han
fik ikke indsigt i hele Guds åbenbarede vilje. Der blev sagt til ham med henblik på
hans profetiske skrifter: “Sæt lukke for ordene og segl for bogen.” Den skulle være
forseglet “til endens tid.” Engelen sagde endnu engang til Herrens trofaste tjener:
“Gå bort, Daniel, thi for ordene er der sat lukke og segl til endens tid... Men gå du
enden i møde, læg dig til hvile og stå op til din lod ved dagenes ende.” Dan. 12, 4.
9.  13. Idet  vi  nærmer os  afslutningen  af  denne verdens  historie,  bør  vi  vise de
profetier,  som Daniel nedskrev, særlig opmærksomhed, fordi de angår selve den
tid, vi lever i. Vi bør knytte dem sammen med den undervisning, som findes i den
sidste bog i Det Nye Testamente. Satan har fået mange til at tro, at man ikke kan
forstå de profetiske afsnit af Daniels Bog og Johannes’ Åbenbaring; men man kan
ikke tage fejl af det løfte, som siger, at der er en speciel velsignelse ved at studere
disse profetier. Der blev sagt om de af Daniels syner, hvis segl skulle brydes i de
sidste dage: “Ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige.” (10.
vers.)’ Profeter og Konger, s. 264.

‘En lille, åben bogrulle’

7. Hvordan blev Johannes vist åbningen af Daniels Bog? Åb. 10, 1-2.

BEMÆRK: ‘Den bog, som blev beseglet, var ikke Åbenbaringens Bog, men den
del af Daniels profetier, som har med de sidste dage at gøre. Skriften siger: “Men
du,  Daniel,  sæt  lukke for  ordene  og segl  for  bogen til  endens tid!  Mange  skal
granske i den, og kundskaben skal blive stor.” Dan. 12, 4. Da bogen blev åbnet,
kom denne  kundgørelse:  “Tiden  er  ude”  (se  Åb.  10,  6).  Daniels  Bog  er  ikke
længere beseglet, og den åbenbaring, som Jesus gav Johannes, skal nå alle, som bor
på jorden. Ved at kundskaben øges vil et folk blive gjort rede til at kunne bestå i de
sidste dage.’ På fast grunn, 2. del, s. 107.
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Lektie 1: 1 – 7. juli
8. Hvordan  blev  Johannes  vist  virkningen  af  Daniels  Bog,  da  den  blev

studeret af menigheden første gang? Åb. 10, 8-10.

BEMÆRK: ‘Skønt de ikke havde forstået det budskab, som de forkyndte, ligesom
tilfældet var med disciplene, var det rigtigt i alle henseender. De havde gjort Guds
vilje ved at forkynde det, og deres arbejde i Herren havde ikke været forgæves.
Efter at være blevet genfødt “til et levende håb” glædede de sig “med en usigelig
og forherliget glæde.” Men både profetien i Dan. 8, 14: “2300 aftener og morgener;
så skal helligdommen komme til sin ret igen!” og den første engels budskab: “Frygt
Gud og giv ham ære;  thi nu er hans doms time kommet,” havde tilknytning til
Kristi  tjeneste i  det  allerhelligste,  til  den undersøgende retshandling,  og ikke til
Kristi komme, ved hvilket  han skulle forløse sit folk og tilintetgøre de gudløse.
Fejlen lå ikke i beregningen af de profetiske tidsperioder, men i den  begivenhed,
som skulle finde sted ved slutningen af de 2300 dage. Det var denne fejltagelse, der
var  skyld  i,  at  de  troende var  blevet  skuffet,  men alt  det,  som var  forudsagt  i
profetien, og alt det, som de på grundlag af Skriften havde ret til at forvente, var
indtruffet. Netop på det tidspunkt, da de sørgede over deres fejlslagne forhåbninger,
indtraf den begivenhed,  som budskabet havde forudsagt  – den begivenhed,  som
skulle  indtræffe,  før  Herren  kunne komme og belønne sine tjenere.’  Den Store
Strid, ss. 375-376.

‘For at I, når det er sket, skal tro’

9. Hvordan forklarede Kristus formålet  med forudsigende profetier?  Joh.
13, 19.

BEMÆRK: ‘[Vi] bør vide, hvad der vil ske, før denne verdens historie ender. Dette
angår vor evige skæbne, og både lærere og elever skulle være mere opmærksomme
på disse ting. Vi bør studere de store milepæle, der viser os de tider, vi lever i. De,
der lader sig lede af Gud, vil være opmærksomme på, hvordan de begivenheder,
han har besluttet, hele tiden indtræffer. Vi skal se profetiernes opfyldelse i historien
og studere, hvorledes forsynet virker gennem de store reformatoriske bevægelser.
Vi bør forstå, hvordan begivenhederne skrider fremad, idet nationerne ruster sig til
den endelige kamp i den store strid.’ Det skal ske i de sidste dage, ss. 16-17.

10. Hvilken fare advarer Peter os imod? 2 Pet. 1, 20-21.

BEMÆRK: ‘Herren har kaldet ud et folk blandt mennesker, og han har givet dem
stort lys og kundskab angående sit ord. I 2 Mos. 31, 12-18 erklærer han det forhold,
som de skal have til ham. Gud har ikke givet os autoritet til at ære mennesker og
lede  elevernes  opmærksomhed  hen  på  dem,  som  tydeligvis  ikke  bærer  den
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Lektie 1: 1 – 7. juli
underskrift, som han har sat på sit udvalgte folk. “Fremfor alt skal I holde mine
sabbatter, thi sabbatten er et tegn mellem mig og eder fra slægt til slægt, for at I
skal kende, at jeg, HERREN er den, der helliger eder.” De, som nægter at stå som
Guds udvalgte folk, helliggjorte ved at praktisere hans ord, er som vejvisere, der
peger i den forkerte retning. Sådan er også de, som opmuntrer de unge til at studere
som et forbillede de såkaldte vise mænd, som ikke har været vise nok til at kende
Gud og gøre hans bud.’ Counsels to Writers & Editors, s. 116.

‘Lykken skal følge eder’

11. Hvilket solidt råd gav Josafat sit folk? 2 Krøn. 20, 20.

BEMÆRK: ‘Profetiens lys brænder stadig til vejledning for sjæle og siger: “Her er
vejen,  I  skal  gå!”  Det  skinner  på  den  retfærdiges  sti  for  at  rose  og  på  den
uretfærdiges sti for at lede til anger og omvendelse. Gennem det redskab vil synd
blive irettesat og overtrædelse afsløret. Det er fremadskridende i udførelsen af sin
pligt til at reflektere lyset på fortiden, nutiden og fremtiden. Hvis de, som har fået
lyset, vil sætte pris på og respektere Herrens vidnesbyrd, vil de se det religiøse liv i
et nyt lys. De vil blive overbevist. De vil se nøglen, som åbner de hemmeligheder,
som de aldrig har forstået. De vil gribe fat på de dyrebare ting, som Gud har givet
dem til fremgang og vil blive forvandlet fra mørkets rige til Guds vidunderlige lys.’
My Life Today, s. 42.

12. Hvad var kilden til profeternes budskaber? 2 Pet. 1, 21.

BEMÆRK: ‘Nogle har forsømt Bibelen under det fejlagtige indtryk, at den iboende
Ånd var at foretrække frem for studiet og vejledningen af Skrifterne. Sådanne vil
blive  udsat  for  Satans  snare  og  farlige  vildfarelser.  Helligånden  og  Ordet  er  i
fuldkommen  harmoni.  Helligånden  inspirerede  Skrifterne  og  leder  altid  til
Skrifterne. Alt i den religiøse verden skal prøves ved Skrifterne. “Til loven og til
vidnesbyrdet: dersom de ikke taler i overensstemmelse med dette ord, er det fordi,
der ikke er noget lys i dem” (Es. 8, 20, KJV). Den påståede oplysning af Ånden
indeni skal prøves efter med Guds ord, som er den rene hvedes detektor.’  That I
May Know Him, s. 195. 
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Lektie 2: 8. –14. juli
‘Daniel satte sig for’ 

UDENADSVERS: ‘Jeg gemmer dit ord i mit hjerte for ikke at synde imod dig.’
Sal. 119, 11.

STUDIEHJÆLP: Det skal ske i de sidste dage, ss. 17-19.

Indledning
‘Efter  den gode kong Josias’ død havde de styrende i landet misbrugt deres

embede og ført  mange  på  afveje.  Joahaz  var  blevet  afsat  af  ægypterkongen  og
efterfulgtes på tronen af Jojakim, som var en ældre søn af Josias. Fra det øjeblik,
Jojakim begyndte at regere, svandt Jeremias’ håb om at redde sit elskede land fra
ødelæggelse  og  hindre,  at  folket  kom  i  fangenskab.  Men  han  fik  ikke  lov  at
forholde sig tavs, da landet truedes af fuldstændig ødelæggelse. De mennesker, der
var  forblevet  tro  imod  Gud,  skulle  opmuntres  til  fortsat  at  gøre  det  rette,  og
synderne skulle om muligt tilskyndes til at afstå fra det onde.’ Profeter og Konger,
s. 200.

‘Herren gav kong Jojakim i hans hånd’

1. Hvilken ulykke ramte Jerusalem i Jojakims regeringstid? Dan. 1, 1-2; 2 
Krøn. 36, 5-7.

BEMÆRK: ‘“I Jojakims fjerde år,”  meget snart efter Daniel var blevet taget  til
Babylon, forudsagde Jeremias, at  mange jøder ville blive taget  til  fange som en
straf for, at de ikke adlød Herrens ord. Kældæerne skulle bruges som det redskab
gennem hvilket, Gud ville tugte sit ulydige folk. Deres straf skulle stå i forhold til
deres intelligens og til de advarsler, de havde forkastet. “Hele dette land skal blive
til ørk og øde,” erklærede profeten, “og disse folkeslag skal trælle for Babels konge
i halvfjerdsindstyve år. Men når der er gået halvfjerdsindstyve år, hjemsøger jeg
Babels  konge  og  folket  der  for  deres  misgerning,  lyder  det  fra  HERREN,  også
kaldæernes  land  hjemsøger  jeg  og  gør  det  til  evige  ørkener.”’  Second  Advent
Review & Sabbath Herald, 14. marts, 1907. 

2. Hvad slags menneske var Jojakim? Jer. 36, 1-3. 21-25.

BEMÆRK: ‘Nogle har i de sidste få år faktisk gentaget kong Jojakims handling
med  at  brænde  Guds  Ånds  budskaber.  Men  ligesom  i  gammel  tid  er  disse
advarselsbudskaber i dag blevet gentaget... Herrens folk har spøget med ham. Den
tid, som skulle have været brugt til anger og reform, er blevet brugt til kritik og til 
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Lektie 2: 8. – 14. juli
at følge menneskeskabte synspunkter og ideer. En frygtelig indflydelse for det onde
udøves,  når  mennesker  vender sig bort  fra  den rigtige  vej  for  at  følge  selviske
spekulationer. Satan spiller livets spil for menneskesjæle, og han vinder sejr. Vi kan
lære af et studium af kong Jojakims eksempel, hvad mennesker vil gøre,  når de
overskrider grænselinjen.’ Paulson Collection, s. 80.

3. Hvorfor var Nebukadnezar sejrrig? Dan. 1, 2.

BEMÆRK: ‘Profeten Nehemias fremstiller den jødiske nations onde gerninger som
årsagen til deres ulykker. Efter at han har genkaldt Herrens færd med dem og deres
ofte gentagne oprør, erklærer han: “Men de var genstridige og satte sig op imod
dig; de kastede din lov bag deres ryg, dræbte dine profeter, som talte dem alvorligt
til for at lede dem tilbage til dig, og gjorde sig skyldige i svare gudsbespottelser. Da
gav du dem i deres fjenders hånd.”’ Youth’s Instructor, 14. maj, 1903. 

‘Unge mænd uden mindste lyde’

4. Hvilken plan udtænkte Nebudkadnezar for nogle af sine fanger? Dan. 1,
3-4. Sammenlign med 2 Kong. 20, 16-18.

BEMÆRK:  ‘Daniel  gav  tidligt  håb  om  den  bemærkelsesværdige  evne,  han
udviklede i de senere år. Han og hans tre venner, som var blevet udvalgt til at tjene
i  kongens  palads,  var  af  kongelig  slægt  og  beskrives  som  “unge  mænd  uden
mindste lyde og med et smukt ydre, vel bevandrede i al visdom, kundskabsrige og
lærenemme.”  Idet  han  fornemmede  disse  unge  fangers  overlegne  talenter,
besluttede kong Nebukadnezar at berede dem til at udfylde vigtige stillinger i sit
rige. For at de kunne være fuldt ud kvalificerede til deres liv i paladset, skulle de
ifølge orientalsk skik lære det kaldæiske sprog og gennemgå et fuldstændigt kursus
i tre år i både fysisk og intellektuel disciplin.’ Youth’s Instructor, 4. juni, 1903.

5. Hvilken ændring foretog Nebukadnezar i deres navne? Dan. 1, 6-7.

BEMÆRK: Navnet ‘Daniel’ betyder: ‘Gud er min Dommer.’ Hans nye navn betød:
‘Den, der bevarer Bels skatte.’ Navnet ‘Hananja’ betyder ‘Jehova har været nådig,’
men hans  nye  navn  var  ‘Oplyst  af  solen.’  Misjael,  som betyder  ‘Han,  som er
ligesom Gud,’ blev ‘En, som er ligesom Shach.’ Azarja, hvis navn betyder ‘Den,
som Jehova hjælper,’ blev ‘Nebos tjener.’
‘Daniel  og hans medbrødre  fik  nye  navne,  som havde tilknytning  til  kaldæiske
guddomme. De hebraiske forældre tillagde deres børns navne stor betydning. De
navne, som de benyttede, repræsenterede ofte karaktertræk, som forældrene gerne

10



Lektie 2: 8. – 14. juli
så udviklet hos barnet. Den fyrste,  som fik ansvaret  for de unge fanger,  “kaldte
Daniel  Beltsazzar,  Hananja  Sjadrak,  Misjael  Mesjak  og  Azarja  Abed-Nego.”
Kongen  tvang  ikke  de  unge  hebræere  til  at  afsværge  deres  tro  og  gå  over  til
afgudsdyrkelsen, men han håbede, at dette ville blive resultatet lidt efter lidt. Han
gav dem navne, som havde tilknytning til afgudsdyrkelsen, bragte dem daglig i nær
kontakt  med  hedenske  skikke  og  sørgede  for,  at  de  blev  påvirket  af
afgudsdyrkelsens  forførende ritualer.  Herved  håbede han at  kunne få  dem til  at
opgive  deres  eget  lands  religion  og  dyrke  babylonernes  guder.’  Profeter  og
Konger, s. 234.

‘Daniel satte sig for’

6. Hvilken særlig gunst gav Nebukadnezar sine fanger? Dan. 1, 5.

BEMÆRK:  ‘Disse  mænd  blev  udsat  for  en  afgørende  karakterprøve  lige  fra
begyndelsen af deres løbebane. Det blev bestemt, at de skulle spise af den mad og
drikke af den vin, som kom fra kongens bord. Kongen ville herved vise dem en
gunstbevisning og tilkendegive, at han nærede omhu for deres velfærd. Men da en
del af kongens mad først blev ofret til afguder, var maden fra hans bord indviet til
afgudsdyrkelsen. At spise den ansås for at være ensbetydende med, at man hyldede
Babylons guder.  Daniel og hans medbrødre kunne ikke bringe denne hyldest  på
grund af deres troskab mod Herren. Selv om de blot foregav, at de spiste maden og
drak vinen, ville de fornægte deres tro. Det var det samme som at gøre fælles sag
med hedenskabet og vanære Guds lovs principper.’ Profeter og Konger, s. 234.

7. Hvilken beslutning tog Daniel angående denne sag? Dan. 1, 8.

BEMÆRK: ‘Hvis Daniel havde villet, kunne han have fundet en undskyldning for
at  slække på  sine strenge  afholdsprincipper  i  sine omgivelser.  Han kunne have
benyttet det argument, at han var afhængig af kongens gunst og måtte underkaste
sig hans magt, og at der derfor ikke var nogen anden udvej end at spise kongens
mad  og  drikke  af  hans  vin.  Han  kunne  endvidere  have  hævdet,  at  han  ville
fornærme kongen og sandsynligvis miste sin stilling og selve livet, hvis han rettede
sig efter den guddommelige undervisning, som han havde fået. Hvis han derimod
så bort fra Herrens bud, ville han stadig nyde kongens gunst og opnå intellektuelle
fordele  og  lovende  verdslige  fremtidsudsigter.  Men  Daniel  vaklede  ikke.  Guds
bifald betød mere for ham end den mægtigste jordiske konges gunst – ja, mere end
selve livet. Han besluttede at være standhaftig uden hensyn til følgerne. Han “satte
sig for,  at han ikke ville gøre sig uren med kongens mad eller den vin, kongen
drak,” og hans tre medbrødre indtog det samme standpunkt.’ Profeter og Konger, s.
235.
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Lektie 2: 8. – 14. juli

‘Prøv engang dine trælle’

8. Hvad  var  reaktionen,  da  Daniel  forklarede  sin  uvillighed  til  at  spise
kongens mad og drikke hans vin? Dan. 1, 9-10.

BEMÆRK:  ‘For  at  fuldføre  sin  beslutning  om  ikke  at  besmitte  sig  selv  med
kongens mad bad Daniel overhofmesteren om en enklere kost. “Og Gud lod Daniel
finde  yndest  og  velvilje  hos  overhofmesteren.”  Denne  embedsmand  så  gode
karaktertræk i Daniel. Han så, at han bestræbte sig på at være venlig og hjælpsom,
at hans ord var ærbødige og høflige, og hans væremåde besad beskedenhedens og
sagtmodighedens  ynde.  Det  var  den  unges  gode  opførelse,  der  vandt
overhofmesterens gunst og kærlighed. Men overhofmesteren tøvede med at opfylde
Daniels ønske af frygt for, at en sådan streng afholdelse, som han havde tænkt sig,
ville få hebræerne til at blive mindre rødmossede i helbred end dem, som spiste
kongens lækkerier.’ Youth’s Instructor, 12. november, 1907.

9. Hvad foreslog Daniel så? Dan. 1, 11-14.

BEMÆRK: ‘Da de fremsatte deres ønske, kendte de hebræiske unge alvoren i deres
stilling og ved alvorlig bøn rustede de sig til pligt og prøvelse. De blev udsat for
streng  kritik  af  deres  kammerater;  de  måtte  stå  igennem  latterliggørelse  og
fornærmelse; men spot kunne ikke svække deres fromhed. Med årvågenhed og bøn
vogtede de enhver fristelses mulighed. De havde lært principperne i sand tjeneste.
De var fanger, ensomme og i fare; men de var i besiddelse af en skat af uvurderlig
værdi:  Ubøjelig retskaffenhed.  De var bange for at  gøre noget  forkert.’  Youth’s
Instructor, 12. november, 1907. 

10. Hvad var resultatet af tidagesprøven? Dan. 1, 15-16.

BEMÆRK: ‘Skønt opsynsmanden var bange for at pådrage sig kongens mishag,
hvis han opfyldte dette ønske, gik han dog med til det. Nu vidste Daniel, at sejren
var vundet. Efter de ti dages forløb viste det sig, at opsynsmandens frygt var gjort
til skamme. “Da de ti dage var omme, så de bedre ud og var ved bedre huld end alle
de unge mænd, som spiste kongens mad.” De unge hebræere så langt bedre ud end
deres kammerater. Nu fik Daniel og hans medbrødre lov til at fortsætte med at spise
den enkle kost under resten af deres uddannelse.’ Profeter og Konger, s. 235.
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Lektie 2: 8. – 14. juli
‘Gud gav dem kundskab og indsigt’

11. Hvordan ærede Gud Daniels og hans tre venners trofasthed? Dan. 1, 17.

BEMÆRK: ‘Herren så med velbehag på de unge hebræeres standhaftighed og rene
motiver  og  skænkede  dem  sin  velsignelse.  “Disse  fire  unge  mænd  gav  Gud
kundskab og indsigt i al skrift og visdom; Daniel forstod sig også på alle hånde
syner og drømme.” Løftet:  “De, som ærer mig, vil jeg ære,” gik i opfyldelse.  1
Sam. 2, 30. Daniel klyngede sig til Gud i usvækket tro og fik den profetiske gave.
Samtidig  med  at  han  blev  undervist  af  mennesker  om  pligterne  ved  hoffet,
skænkede Gud ham evnen til at læse fremtidens hemmeligheder og skrive resten af
verdens historie i  tal  og symboler  til  gavn for kommende slægter.’  Profeter og
Konger, s. 235.

12. Hvad var udfaldet af deres afsluttende eksamen? Dan. 1, 18-20.

BEMÆRK:  ‘Da  de  unge  studerende  skulle  aflægge  prøve,  blev  hebræerne
eksamineret sammen med de andre kandidater med henblik på deres tjeneste inden
for staten. Men iblandt dem alle sammen fandtes der “ingen, som kunne måle sig
med  Daniel,  Hananja,  Misjael  og  Azarja.”  Deres  skarpe  opfattelsesevne,  deres
alsidige  kundskaber,  deres  velvalgte  ord  og  nøjagtige  sprogbrug  viste,  at  deres
åndsevner var i fineste stand. “Når som helst kongen spurgte dem om noget, der
krævede  visdom  og  indsigt,  fandt  han  dem  ti  gange  dygtigere  end  alle
drømmetydere og manere i hele sit rige.” “De trådte derfor i kongens tjeneste.” Alle
lande var  repræsenteret  ved det  babyloniske  hof.  Her var  højt  begavede mænd,
personer,  som var rigt udrustet fra naturens hånd og i besiddelse af den højeste
kultur,  verden  kunne skænke.  Men ingen  af  dem kom op på  siden  af  de  unge
hebræere.  Der  var  ingen,  der  kunne  måle  sig  med  dem  i  legemlig  styrke  og
skønhed,  heller  ikke  hvad  åndsevnerne  angik,  og  deres  litterære  evner  var
uovertrufne. Deres ranke holdning, deres sikre, smidige gang, deres kønne ansigt,
deres skarpe sanser og deres ubesmittede ånde var lige så mange anbefalinger om
gode vaner. Det er de adelsmærker, hvormed naturen udmærker dem, der er lydige
imod dens love.’ Profeter og Konger, ss. 235-236. 
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Lektie 3: 15. – 21. juli 
‘Hvad der skal ske i de sidste dage’

UDENADSVERS: ‘Men i hine kongers dage vil himmelens Gud oprette et rige,
som aldrig i evighed skal forgå, og herredømmet skal ikke gå over til noget andet
folk; det skal knuse og tilintetgøre alle hine riger, men selv stå i al evighed.’ Dan.
2, 44.

STUDIEHJÆLP: Profeter og Konger, kap. 40.

Indledning
‘Herren arbejdede i det babyloniske rige, idet han gav lys til de fire hebræiske

fanger, så han kunne fremstille sit værk for folket. Han ville åbenbare, at han havde
magt  over  verdensrigerne  til  at  indsætte  og  afsætte  konger.  Kongernes  Konge
videregav store sandheder til  Babylons konge og vakte en fornemmelse af hans
ansvar over for Gud i hans sind. Han så kontrasten mellem Guds visdom og de
mest lærde menneskers visdom i sit rige.’ Special Testimonies on Education, s. 10.

‘Nebukadnezar drømte drømme’

1. Hvad var virkningen af kongens drømme på hans sindstilstand? Dan. 2, 1.

BEMÆRK: ‘Kort efter at Daniel og hans medbrødre var trådt i den babyloniske
konges tjeneste, indtraf der begivenheder, som tjente til at åbne et hedensk folks
øjne for Israels Guds magt og trofasthed. Nebukadnezar fik en bemærkelsesværdig
drøm, “og hans sind blev uroligt, så han ikke kunne sove.” Drømmen gjorde et dybt
indtryk på kongen, men da han vågnede, var det ham umuligt at komme i tanker om
drømmens enkeltheder.’ Profeter og Konger, s. 239.  

2. Hvilken befaling gav kongen sine astrologer og vise mænd, og hvordan 
reagerede de? Dan. 2, 2-9.

BEMÆRK:  ‘Kongen  blev  utilfreds  med  det  undvigende  svar.  Han  blev
mistænksom, fordi de syntes at være uvillige til at hjælpe ham, skønt de foregav at
kunne afsløre menneskenes hemmeligheder. Han befalede, at de vise mænd ikke
blot skulle tyde drømmen for ham, men også sige ham selve drømmen. Hvis de
kunne gøre det, ville han give dem rigdom og ære; hvis ikke, ville de blive dræbt...
De vise mænd svarede stadig: “Kongen sige sine trælle drømmen, så skal vi tyde
den.”’ Profeter og Konger, s. 239.
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Lektie 3: 15. – 21. juli
‘Der findes ikke et menneske på jorden, som kan sige, hvad

kongen ønsker at vide’

3. Hvad  var  kongens  reaktion,  da  det  mislykkedes  de  vise  mænd  at
tilfredsstille ham? Dan. 2, 10-13.

BEMÆRK:  ‘De  vise  mænds  manglende  evne  til  at  fortælle  drømmen  er  en
fremstilling af nutidens vise mænd, som ikke har indsigt, lærdom og kundskab fra
den Højeste og derfor  ikke er  i  stand til  at  forstå  profetierne.  De mest  lærde i
verdens kundskab, som ikke våger for at høre, hvad Gud siger i sit ord og åbner
deres  hjerter  for  at  modtage  det  ord  og  give  det  til  andre,  er  ikke  hans
repræsentanter. Det er ikke jordens store og lærde mænd, konger og adelige, som
vil  modtage  sandheden  til  evigt  liv,  selvom  den  vil  blive  bragt  til  dem.’
Fundamentals of Christian Education, s. 412. 

4. Hvad var Daniels forslag, da han hørte om denne sag? Dan. 2, 14-18.

BEMÆRK: ‘Da Daniel hørte det, vovede han livet og gik ind til kongen og bad om
en frist, så ville han bede sin Gud åbenbare drømmen og dens udtydning. Det gik
kongen med til.  “Så gik Daniel  hjem og satte sine venner Hananja,  Misjael  og
Azarja ind i sagen.” De holdt bøn sammen og bad lysets og kundskabens ophav om
visdom. De stolede fuldt og fast på, at det var Gud, der havde anbragt dem der,
hvor de var, og at de udførte hans gerning og gjorde deres pligt. De havde altid bedt
ham om vejledning og beskyttelse i vanskeligheder og farer,  og han havde altid
hjulpet dem. Med et angergivent hjerte overgav de sig på ny i jordens Dommers
hånd og bad ham udfri dem af denne store krise.’ Profeter og Konger, s. 240.

‘Han åbenbarer det dybe og lønlige’

5. Hvordan lærte  Daniel  kongens  drøm og dens  fortolkning at  kende,  og
hvad var hans respons? Dan. 2, 19-23.

BEMÆRK: ‘De bad ikke forgæves. Nu blev de æret af den Gud, som de havde
æret. Herrens Ånd hvilede over dem, og kongens drøm og dens udtydning blev
åbenbaret for Daniel “i et nattesyn.” Det første, Daniel gjorde, var at takke for det
syn, han havde fået.’ Profeter og Konger, s. 240. 

6. Hvordan svarede Daniel på kongens spørgsmål? Dan. 2, 26-28.
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Lektie 3: 15. – 21. juli

BEMÆRK: ‘Se den jødiske fange, som han står rolig og fattet foran monarken i
verdens  mægtigste  rige!  Han begyndte  med at  fralægge  sig selv al  æren  og at
ophøje Gud som al visdoms kilde. På kongens ivrige spørgsmål: “Er du i stand til at
kundgøre  mig  den  drøm,  jeg  har  haft,  og  tyde  den?”  svarede  Daniel:  “Den
hemmelighed,  kongen  ønsker  at  vide,  kan  vismænd,  manere,  drømmetydere  og
stjernetydere  ikke sige  kongen;  men der  er  en Gud i  himmelen,  som åbenbarer
hemmeligheder, og han har kundgjort kong Nebukadnezar, hvad der skal ske i de
sidste dage.”’ Profeter og Konger, s. 240.

‘Dens udseende var forfærdeligt’

7. Hvordan beskrev Daniel detaljerne i kongens drøm? Dan. 2, 31-35.

BEMÆRK:  ‘Billedstøtten,  som  blev  vist  Nebukadnezar  i  nattesynerne,
repræsenterer  verdensrigerne.  Billedstøttens  metaller,  som  symboliserede  de
forskellige riger,  blev mindre og mindre rene og værdifulde fra hovedet og ned.
Billedstøttens hoved var af guld, bryst og arme af sølv, bug og lænder af kobber, og
fødderne og tæerne af jern blandet med ler. Sådan blev de riger, de repræsenterede,
forringet i værdi.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 6. februar, 1900. 

8. Hvad repræsenterede billedstøttens hoved af guld? Dan. 2, 36-38.

BEMÆRK: ‘Synet om den store billedstøtte, hvor Babylon blev repræsenteret som
hovedet af guld, blev givet Nebukadnezar,  så han kunne få en klarere forståelse
angående alle jordiske tings ende og også angående oprettelsen af Guds evige rige.
Selvom han i fortolkningen blev erklæret for at være “en kongernes konge,” var
dette  fordi  “himmelens  Gud”  havde  givet  ham “kongedømme,  magt,  styrke  og
ære.” Hans rige var universelt og rakte “så vide menneskene bor,” men det skulle
efterfølges  af  tre  andre  universelle  riger,  efter  hvilket  “himmelens  Gud”  ville
“oprette et rige, som aldrig i evighed skal forgå.”’ Youth’s Instructor, 11. oktober,
1904.

‘Efter dig...’

9. Hvad symboliserede brystet  og armene af  sølv? Hvilket rige efterfulgte
Babylon? Dan. 2, 39a. Sammenlign med Dan. 5, 28. 30-31.
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Lektie 3: 15. – 21. juli
BEMÆRK: ‘Samtidig med at billedstøtten, som blev åbenbaret for Nebukadnezar,
repræsenterede forringelsen af jordens riger i magt og ære, repræsenterede den også
passende forringelsen af religion og moral blandt folket i disse riger. Idet nationer
glemmer Gud, bliver de i samme forhold moralsk svage. Babylon gik under, fordi
den  glemte  Gud  i  sin  fremgang  og  tilskrev  sin  fremgangs  ære  menneskelig
præstation. Medo-Persien blev udsat for himmelens vrede, fordi Guds lov blev trådt
under  fode  i  dette  rige.  Herrens  frygt  fandt  ingen  plads  i  folkets  hjerter.  De
herskende  indflydelser  i  Medo-Persien  var  ondskab,  blasfemi  og  korruption.’
Youth’s Instructor, 22. september, 1903. 

10. Hvordan blev det tredje rige symboliseret? Hvad var dette riges navn?
Dan. 2, 39b. Sammenlign med Dan. 8, 3-7. 20-21.

BEMÆRK: ‘Hver eneste nation, som er kommet frem på historiens skueplads, har
fået lov at indtage sin plads på jorden, for at det kunne blive konstateret, om den
ville fuldbyrde  Vægterens og den hellige Guds vilje.  Profetien har forudsagt de
store verdensrigers opkomst og udvikling - Babylons, Medo-Persiens, Grækenlands
og  Roms.  Disse  fire  riger  har  ligesom  jordens  mindre  nationer  bekræftet,  at
historien  gentager  sig.  De har  alle  sammen haft  deres  prøvetid,  og  de har  alle
sammen svigtet og mistet deres glans og magt.’ Profeter og Konger, s. 258.

‘Det fjerde rige’

11. Hvordan beskrives det fjerde rige? Dan. 2, 40.

BEMÆRK: ‘Hvilket rige efterfulgte Grækenland? For benene af jern betegner det
fjerde rige i rækkefølgen. Historiens vidnesbyrd er fuldstændigt og udtrykkeligt på
dette punkt. Ét rige gjorde dette, og kun ét, og det var Rom.’ Smith, Daniel & the
Revelation, s. 61.
‘Da det babyloniske rige var så stærkt og dets indflydelse så vidtrækkende, så den
mægtigste fjende tilsyneladende ikke kunne tage dets scepter, profeterede Daniel,
en mand inspireret af Gud, at det ville forgå trods sin storhed, og at et andet ville
efterfølge det. Han profeterede, at det andet rige ville efterfølges af et tredje, og at
et fjerde rige ville opstå, mere frygteligt og mere bestemt og mægtigere end noget
andet rige før det. Så stærkt som jern ville dette rige undertvinge sig og knuse alle
verdens riger.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 6. februar, 1900.

12. Hvordan beskrives Roms sidste fase? Dan. 2, 41-43.
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Lektie 3: 15. – 21. juli
BEMÆRK:  ‘Vi  er  kommet  til  en  tid,  hvor  Guds  hellige  værk  fremstilles  ved
billedstøttens  fødder,  hvor  jern  var  blandet  med  ler...  Sammenblandingen  af
kirkemagt og statsmagt repræsenteres ved jernet og leret. Denne union svækker alle
kirkernes kraft. At give kirken statens magt vil bringe onde resultater. Mennesker
har  næsten passeret  grænsen  for  Guds  overbærenhed.  De har  sat  deres  styrke  i
politik og har forenet sig med pavedømmet.’ Manuscript Releases Volume 1, s. 51.
‘De riger, der fulgte, var endnu mere tarvelige og korrupte. De blev ringere, fordi
de forkastede deres troskab mod Gud. Idet de glemte ham, sank de lavere og endnu
lavere i den moralske værdis skala. Det store romerrige blev knust i stykker og fra
dets  ruin  opstod  den  mægtige  magt  –  den  romerskkatolske  kirke.  Denne  kirke
praler af sin ufejlbarlighed og sin arvereligion. Men denne religion er en rædsel for
alle,  som er  bekendt  med  lovløshedens  hemmeligheds  mysterier.  Denne  kirkes
præster opretholder deres overherredømme ved at holde folk i uvidenhed om Guds
vilje, som den er åbenbaret i Skrifterne.’ Youth’s Instructor, 22. september, 1903.

‘Et rige, som aldrig i evighed skal forgå’

13. Hvad var udfaldet af historien, som blev åbenbaret i kongens drøm? Dan.
2, 44-45. Sammenlign med Luk. 20, 17-18.

BEMÆRK: ‘Læs Daniels Bog. Fremkald punkt for punkt historien om de riger, der
repræsenteres der. Se statsmænd, rådsforsamlinger, mægtige hære, og se hvordan
Gud virkede for at sænke menneskers stolthed og lægge menneskelig ære i støvet.
Gud alene  fremstilles  som mægtig.  I  profetens  syn  ser  man, at  han afsætter  én
mægtig hersker og indsætter en anden. Han åbenbares som universets monark, som
er ved at oprette sit evige rige, den Gamle af dage, den levende Gud, Kilden til al
visdom, nutidens Hersker, fremtidens Åbenbarer. Læs og forstå hvor fattig, hvor
skrøbelig, hvor kortlivet, hvor fejlende, hvor skyldig mennesket er i at opløfte sin
sjæl i forfængelighed.’ SDA Bible Commentary Volume 4, s. 1166.

14. Hvad var Nebukadnezars umiddelbare reaktion på den åbenbaring, som
Daniel kom med, og hvad bad Daniel om? Dan. 2, 46-49.

BEMÆRK: ‘Herren arbejdede i det babyloniske rige, idet han gav lys til de fire
hebræiske fangere, så han kunne fremstille sit værk for den afguderiske nation. Han
ville  åbenbare,  at  han  havde magt  over  verdensrigerne,  magt  til  at  indsætte  og
afsætte konger. Kongernes Konge videregav store sandheder til Babylons monark
og vækkede en opfattelse af hans ansvar over for Gud i hans sind. Nebukadnezar så
tydeligt forskellen mellem Guds visdom og de mest lærde menneskers visdom i sit
rige.’ Youth’s Instructor, 8. september, 1903.
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Lektie 4: 22. – 28. juli
‘Så kan vor Gud, som vi dyrker, fri os af din hånd’

UDENADSVERS:  ‘Når  du  går  gennem  vande,  er  jeg  med  dig,  gennem
strømme, de river dig ikke bort; når du går gennem ild, skal du ikke svides, luen
brænder dig ikke.’ Sal. 43, 2.

STUDIEHJÆLP: Profeter og Konger, kap. 41.

Indledning
‘Der kan drages betydningsfulde lærdomme af de unge hebræeres oplevelser på

Durasletten.  I  vor tid vil mange af Guds tjenere til  trods for deres  uskyld blive
ydmyget og mishandlet af misundelige og fanatiske mennesker, som handler efter
Satans tilskyndelse. Menneskenes vrede vil særlig blive rettet imod dem, der holder
sabbatten i overensstemmelse med det fjerde bud, og til sidst vil der blive udstedt et
verdensomspændende  dekret  om,  at  disse  mennesker  fortjener  døden.  Den
trængselstid, som ligger foran Guds folk, kræver en urokkelig tro. Hans børn skal
gøre det klart, at de tilbeder Herren alene, og at intet - selv døden - kan få dem til at
give efter og tilbede falske guder.’ Profeter og Konger, s. 248.  

‘På dalsletten Dura’

1. Hvilken gestus af stolthed lavede Nebukadnezar? Dan. 3, 1.

BEMÆRK:  ‘Gud  havde  ladet  lys  direkte  fra  himmelen  skinne  på  kong
Nebukadnezar, og en kort tid var han under indflydelse af gudsfrygt. Men nogle få
år med velstand fyldte hans hjerte med stolthed, og han glemte sin erkendelse af
den levende Gud. Han genoptog sin afgudsdyrkelse med forøget iver og blind tro.
Af  skatte,  han  havde  vundet  i  krig,  lavede  han  en  billedstøtte  af  guld,  som
forestillede  den,  han havde set  i  sin  drøm. Denne billedstøtte  opstillede han på
dalsletten Dura og befalede under trussel om dødsstraf alle embedsmænd og hele
folket at tilbede den. Billedstøtten var tresindstyve alen høj og seks alen bred, og i
det afgudsdyrkende folks øjne var det et meget ærefrygtindgydende og majestætisk
skue.’ Det Virkelige Liv, s. 40.
‘Således blev den store lektie, som Gud gav hedningerne og hele folket, forkert
udlagt  og malplaceret.  Det,  som Gud havde planlagt  til  at  undervise i  lektioner
sandheden og give verden klare og tydelige lysstråler,  vendte Nebukadnezar fra
dets formål og fik det til at tjene hans stolthed og forfængelighed. Den profetiske
illustration  kom til  at  tjene  som menneskehedens  forherligelse.  Symbolet,  som
skulle åbenbare vigtige begivenheder,  blev vendt til  et symbol,  som ville hindre
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spredningen af den kundskab, som Gud havde til hensigt, at jordens riger skulle
modtage. Ved sin billedstøttes højde og skønhed, ved det materiale den blev lavet 
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af, søgte kongen at få vildfarelse og falsk lære til at se storslået og tillokkende og
tilsyneladende mere mægtigt ud end noget, Gud havde givet.’ Signs of the Times,
29. april, 1897.

2. Hvilken befaling gav Nebukadnezar angående billedstøtten? Dan. 3, 2-7.

BEMÆRK: ‘Denne plan, som blev udtænkt i Satans rådsforsamling, blev lavet for
at  tvinge  de tre  hebræere  til  at  adlyde  menneskers  love i  direkte modstrid med
Jehovas love. De mest lærde i nationen, mænd, som var kendt for deres dygtighed
og  udannelsesmæssige  fordele,  arbejdede  således  for  at  forme  en
sammensværgelse, der ville ophøje Babylons konge og vække fjendskab mod de
hebræiske fanger. De overtalte kongen til at vedtage nogle bestemte love, som disse
unge mænd ikke kunne gå med til at respektere. Tilbedelsen af billedstøtten, som
kongen  havde  opstillet,  blev  gjort  til  landets  etablerede  religion.’  Signs  of  the
Times, 2. september, 1897.

‘Nu er her nogle jødiske mænd’

3. Hvilken beskyldning kom nogle kaldæiske mænd med? Dan. 3, 8-12.

BEMÆRK: ‘Disse mænd, som beskyldte hebræerne på denne måde, havde været
reddet  fra  døden  ved  Daniels  appel  til  kongen  på  deres  vegne,  men  de  var
misundelige  på  de  tre  hebræere  og  ønskede  at  skade  deres  indflydelse;  derfor
klagede  de  til  kongen  over,  at  disse  mænd  havde  vovet  ikke  at  adlyde  hans
befalinger.’ Signs of the Times, 6. maj, 1897. 

4. Hvad var kongens øjeblikkelige reaktion på nyhederne om de tre unge
mænds ulydighed? Dan. 3, 13.

BEMÆRK: ‘Tanken om, at hans mindste ønske ikke skulle blive respekteret ved
indvielsen af billedstøtten, fyldte kongen med raseri, og han befalede, at mændene
skulle stilles foran ham. “Er det oplagt råd, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, at I
ikke dyrker  min gud eller tilbeder guldbilledstøtten, som jeg har ladet opstille?”
Hvor kortlivet er ikke den ophøjelse, der gives mennesker! Hvor lidt kan man ikke
stole på dem! Disse tre mænd, som engang blev æret og betroet store ansvar, er nu
genstand for en konges vrede,  hvis vilje er lov. Vi kan i sandhed ikke stole på
fyrster.’ Signs of the Times, 6. maj, 1897. 

5. Hvad var kongens velovervejede respons? Dan. 3, 14-15.
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BEMÆRK: ‘Da de tre hebræere stod foran kongen, følte han sig overbevist om, at
de var i besiddelse af noget, som de øvrige vise mænd i hans rige ikke havde. De
havde  varetaget  alle  deres  pligter  med  troskab.  Han  ville  give  dem  endnu  en
chance. Der skulle ikke ske dem noget, hvis de blot ville tilkendegive, at de var
villige til at tilbede billedstøtten sammen med den øvrige forsamling, “Men gør I
det ikke,” tilføjede han, “skal I på stedet kastes i den gloende ovn.” Derpå løftede
han hånden i trods og sagde: “Og hvilken gud er der, som kan fri eder af mine
hænder?”’ Profeter og Konger, s. 246.

‘Vor Gud kan fri os’

6. Hvilken respons gav de tre hebræere kongen? Dan. 3, 16-18.

BEMÆRK: ‘Fra deres fædres historie havde de lært, at ulydighed mod Gud betyder
vanære, ulykke og ruin, og at Herrens frygt ikke alene er visdommens begyndelse,
men også grundvolden for al sand lykke. Roligt ser de på den gloende ovn og den
afgudsdyrkende skare. De har forladt sig på Gud, og han vil ikke svigte dem nu.
Deres svar er høfligt, men bestemt: “Du må vide, o konge, at din gud dyrker vi dog
ikke, og guldbilledstøtten, som du har ladet opstille, tilbeder vi ikke!” Dan. 3, 18. ’
Det Virkelige Liv, s. 41.
‘Fyldt  med  Helligånden  erklærede  disse  unge  mænd  deres  tro  over  for  hele
nationen, at han, som de tilbad, var den eneste sande Gud. Dette bevis for deres tro
var  den  mest  veltalende  fremstilling  af  deres  principper.  For  at  overbevise
afgudsdyrkerne om den levende Guds magt og storhed, må hans tjenere vise deres
egen gudsfrygt. De må gøre det klart, at han er den eneste, som fortjener at blive
æret og tilbedt af dem, og at ingenting, ikke engang det at bevare livet, kan få dem
til at give efter for afgudsdyrkelse.  Disse lærdomme har en direkte og livsvigtig
betydning for vor erfaring i de sidste dage.’ Lys fra det Høje, s. 148.

7. Hvilken straf fulgte straks efter de unge mænds svar? Dan. 3, 19-21.

BEMÆRK:  ‘Da  kongen  så,  at  hans  vilje  ikke  blev  modtaget  som  Guds  vilje,
opfyldtes han af harme, og hans ansigtsudtryk ændrede sig over for disse mænd.
Sataniske egenskaber fik hans ansigt til at ligne en dæmons ansigt, og med al den
styrke han kunne mobilisere,  beordrede han, at  ildovnen skulle gøres syv gange
hedere end ellers og befalede de stærkeste mænd at binde de unge og kaste dem i
ildovnen. Han følte, at det krævede mere end almindelig magt at tage sig af disse
ædle mænd. Hans sind var stærkt overbevist om, at noget ualmindeligt ville gribe
ind  på  deres  vegne,  og  hans  stærkeste  mænd  blev  befalet  at  tage  sig  af  dem.
Kongens befaling var bydende. Han var ivrig efter at straffe de mænd, som havde
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vovet at udøve deres vilje imod hans vilje; og ufortøvet blev de kastet ind i ilden.’
Signs of the Times, 6. maj, 1897.

‘Fire mænd gå frit om i ilden’

8. Hvad var effekten af ildovnen på de tre unge mænds bødler? Dan. 3, 22.

BEMÆRK: ‘Kongens vrede kendte ingen grænser. Her på tinden af sin magt og
herlighed at blive trodset af repræsentanter for en foragtet og tilfangetagen race, det
var  en  fornærmelse,  som  hans  stolte  ånd  ikke  kunne  bære.  De  hebraiske
landflygtige blev kastet i ildovnen, som var gjort syv gange hedere end ellers. Så
voldsom var flammerne, at de mænd, som kastede dem derind, blev brændt ihjel.’
Det Virkelige Liv, s. 41.

9. Hvilket forbavsende syn så Nebukadnezar? Dan. 3, 24-25.

BEMÆRK: ‘Hvordan kunne denne hedenske konge vide, hvordan Guds Søn så ud?
De hebraiske fanger, som beklædte ansvarsfulde stillinger i Babylon, havde i deres
liv og karakter åbenbaret sandheden for ham. Når de blev bedt om at gøre rede for
deres tro, svarede de altid uden tøven. De havde jævnt og stilfærdigt gjort rede for
retfærdighedens  principper og fortalt  deres  omgangskreds  om den Gud,  som de
tjente.  De  havde  også  fortalt  dem  om  Kristus,  den  ventede  forløser,  og  nu
genkendte kongen Guds Søn og var klar over, at han var den fjerde, der gik midt i
ilden.’ Profeter og Konger, s. 247. 

10. Hvilket vidunderligt bibelsk løfte blev således opfyldt? Es. 43, 2.

BEMÆRK: ‘Han,  der  gik  omkring i  den gloende ovn sammen med de trofaste
hebræere, vil være hos sine efterfølgere, uanset hvor de måtte befinde sig. Han vil
trøste og styrke dem ved sin nærværelse. Midt i trængselstiden - en trængselstid,
som der aldrig har været magen til, så længe der har været folkeslag til - vil hans
udvalgte stå urokkelige.  Satan og hele ondskabens hær kan ikke dræbe selv det
svageste af Guds børn. Vældige engle beskytter dem, og Herren vil for deres skyld
give sig til kende som “gudernes Gud,” der fuldt ud er i stand til at frelse dem, som
stoler på ham.’ Profeter og Konger, s. 248. 

‘At deres hovedhår ikke var svedet’

11. Hvilke ord sagde kongen til de tre unge mænd? Dan. 3, 26.
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BEMÆRK:  ‘Nebukadnezar  glemte  sin  storhed  og  værdighed.  Han  steg  ned  af
tronen, gik hen til den gloende ovns dør og råbte: “I, den højeste Guds tjenere, kom
ud!” Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego trådte nu frem for den vældige skare. De var
fuldstændig uskadte. De var blevet beskyttet, fordi deres Frelser var hos dem, og
kun  de  reb,  som  de  var  bundet  med,  var  brændt.  “Og  satrapperne,
landshøvdingerne, statholderne og kongens rådsherrer samlede sig og så, at ilden
ikke havde haft nogen magt over hine mænds legemer, at deres hovedhår ikke var
svedet,  at  deres  kapper  var  uskadte,  og  at  der  ikke  var  brandlugt  ved  dem.”’
Profeter og Konger, s. 247.

12. Hvilken effekt havde ilden haft på dem? Dan. 3, 27. 

BEMÆRK: ‘Og de adlød og viste den vældige skare, at de var uskadte, og deres tøj
lugtede ikke engang af brand. Dette mirakel tilvejebragte en slående forandring i
folkets sind. Det store guldbillede, som var blevet  opstillet med sådan stillen til
skue,  blev glemt.  Kongen udgav et  dekret  om, at  enhver,  som talte imod disse
mænds Gud, skulle slås ihjel;  “thi  der gives  ingen  anden gud,  som således kan
frelse.”’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 1. februar, 1881. 

13. Hvad var kongens reaktion på de tre unge mænds mod og tro? Dan. 3, 28-
30. 

BEMÆRK: ‘Disse tre hebræere var i besiddelse af ægte helliggørelse. Det sande
kristne princip standser ikke for at overveje følgerne. Det spørger ikke: Hvad vil
folk tænke om mig, hvis jeg gør dette, eller hvorledes vil det påvirke mine timelige
udsigter, hvis jeg gør dette? Guds børns inderligste længsel er at vide, hvad han
ønsker, de skal gøre, så deres gerninger kan herliggøre ham. Herren har skabt rig
mulighed  for,  at  alle  hans  efterfølgeres  hjerte  og  liv  kan  være  behersket  af
guddommelig nåde, så de kan være brændende og skinnende lys i verden. Disse
trofaste  hebræere  besad  store  naturlige  evner,  og  de  havde  fået  den  højeste
intellektuelle uddannelse og indtog nu ærefulde stillinger,  men alt dette fik dem
ikke til  at glemme Gud. Deres evner var overgivet  til  den guddommelige nådes
helliggørende  indflydelse.  Ved  deres  urokkelige  renhed  forkyndte  de  hans
guddomskraft,  som  kaldte  dem  fra  mørket  til  sit  underfulde  lys.  Ved  deres
forunderlige  befrielse  blev  Guds  magt  og  majestæt  åbenbaret  for  den  store
forsamling. Jesus stod ved deres side i den gloende ildovn, og herligheden ved hans
nærværelse overbeviste den stolte babyloniske konge om, at det ikke kunne være
nogen anden end Guds Søn. Daniel og hans venner havde reflekteret himmelens
lys,  indtil  alle  deres  medarbejdere  kendte  den  tro,  som forædlede  deres  liv  og
forskønnede deres karakter. Med befrielsen af sine trofaste tjenere erklærer Herren,

24



Lektie 4: 22. – 28. juli
at han vil stå ved de undertryktes side og omstyrte alle jordiske kræfter, som sætter
sig op imod himmelens Guds myndighed.’ Det Virkelige Liv, s. 43.

25



Lektie 5: 29. juli – 4. august 
‘Er dette ikke det store Babel, som jeg byggede’

UDENADSVERS: ‘Nu lover, ophøjer og ærer jeg, Nebukadnezar, himmelens
konge: Alle hans gerninger er sandhed, hans veje retfærd, og han kan ydmyge dem,
som vandrer i hovmod.’ Dan. 4, 37.

STUDIEHJÆLP: Profeter og Konger, kap. 42.

Indledning
‘Her vises det, at nationernes ligesom de enkelte menneskers styrke ikke består

i de muligheder eller gode anledninger, der tilsyneladende gør dem uovervindelige;
den  består  ikke  i  den  storhed,  de  praler  af.  Den  måles  efter  den  troskab,  med
hvilken de fuldfører Guds hensigter.’ Uddannelse, s. 177. 

‘Vor eneste sikkerhed er at vandre ydmygt med Gud, lige meget hvilken stilling
vi  bliver  kaldet  til  at  udfylde.  Det  menneske,  som roser  sig  af  sine  formodede
evner, sin magtstilling, sin visdom, sine ejendele eller noget andet end Kristus, vil
blive fanget i fjendens net. Den, som undlader at vandre ydmygt for Guds åsyn, vil
opdage, at en ånd rejser sig i ham og tilskynder ham til at herske over andre, som er
i forbindelse med ham, og få ham til at undertrykke andre, som er menneskelige og
fejlende  som  han  selv.  Han  tilegner  sig  myndighed  og  kontrol  over  andre
mennesker,  en  ære,  som kun tilhører  Gud.’  Second  Advent  Review  & Sabbath
Herald, 8. september, 1896.

‘Mit hoveds syner på mit leje’

1. Hvilken yderligere drøm fik Nebukadnezar? Dan. 4, 10-16.

BEMÆRK:  ‘For  kong  Nebukadnezar  blev  det  sande  formål  med  en  regering
fremstillet i skikkelse af et træ, hvis krone “nåede himmelen, og det sås til jordens
ende;  dets  løv var  fagert,  dets  frugter  mange,  så der  var  føde  til  alle  derpå;”  i
skyggen af det levede markens dyr, og himmelens fugle boede i dets grene. Dan. 4,
11-12. Denne fremstilling viser, hvilken slags regering der opfylder Guds formål -
en regering,  der  beskytter  og hjælper  folket.  Gud ophøjede  Babylon,  for  at  det
skulle opfylde dette formål. Lykken fulgte dette rige, indtil det nåede et højdepunkt
af rigdom og magt, man aldrig siden har set mage til.’ Uddannelse, s. 177.

2. Hvilken effekt havde denne drøm på Nebukadnezar? Dan. 4, 4-5.
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BEMÆRK:  ‘Nebukadnezar  havde  en  anden  drøm,  som fyldte  hans  hjerte  med
rædsel. I nattens syn så han et stort træ, som voksede midt på jorden, som nåede op 
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til  himmelen,  og dets grene strakte sig til  jordens ende.  I  det  boede himmelens
fugle, og under det fandt markens dyr ly. Idet kongen så på dette store træ, så han
“en vægter, en hellig,” et guddommeligt sendebud, som lignede Ham, der vandrede
med de tre hebræere i  den gloende ovn. Denne himmelske person nærmede sig
træet  og råbte  med høj  røst:  “Fæld  træet,  hug grenene  af,  afriv  løvet  og spred
frugterne; dyrene skal fly fra deres bo derunder og fuglene fra dets grene! Dog skal
I lade stubben med rødderne blive i jorden, men bunden med en kæde af jern og
kobber.”’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 1. februar, 1881. 

‘De kunne ikke tyde mig den’

3. Hvem henvendte kongen sig til for at få tydningen? Dan. 4, 6-7.

BEMÆRK: ‘Kongen blev meget foruroliget over denne drøm. Det var tydeligvis en
forudsigelse om ulykke. Han gentog den for manerne, kaldæerne og spåmændene;
men selvom drømmen var meget tydelig, ville ingen af de vise mænd forsøge at
tyde  den.  De,  som  hverken  frygtede  eller  elskede  Gud,  kunne  ikke  forstå
Himmerigets riges hemmeligheder. De kunne ikke nærme sig hans trone, som bor i
et  utilgængeligt  lys.  For  dem  må  Guds  ting  forblive  hemmeligheder.’  Youth’s
Instructor, 1. november, 1904.
‘Nu  blev  det  endnu  engang  bekræftet  i  dette  rige,  hvor  afgudsdyrkelsen  sad  i
højsædet,  at  kun  de,  der  elsker  og  frygter  Gud,  kan  fatte  Himmerigets  riges
hemmeligheder.’ Profeter og Konger, s. 250.

4. Hvem henvendte kongen sig til til sidst? Dan. 4, 8-9. 18.

BEMÆRK: ‘Den sidste drøm, som Gud gav Nebukadnezar og kongens erfaring i
forbindelse med den, indeholder meget betydningsfulde lektier for alle dem, som
har med Guds værk at gøre... Den trofaste Daniel stod foran kongen, ikke for at
smigre ham, ikke for at fejlfortolke for at sikre sig gunst. En højtidelig pligt hvilede
på  ham  til  at  fortælle  Babylons  konge  sandheden.’  Second  Advent  Review  &
Sabbath Herald, 8. september, 1896.    

5. Hvad var Daniels reaktion, da kongen havde fortalt ham drømmen? Dan.
4, 19.

BEMÆRK: ‘Drømmens betydning stod ganske klar for Daniel. Han stod “en stund
rædselsslagen, og hans tanker forfærdede ham.” Da kongen så, at Daniel tøvede og
grebes af sorg, gav han udtryk for sin sympati med sin tjener. “Beltsazzar,” sagde
han, “lad ikke drømmen og dens udtydning forfærde dig!” Daniel svarede: “Herre,

28



Lektie 5: 29. juli – 4. august
måtte drømmen gælde dine fjender og dens udtydning dine avindsmænd!” Profeten
var  klar  over,  at  Gud havde pålagt  ham den tunge pligt  at  gøre  Nebukadnezar
bekendt med den straf, som snart ville ramme ham på grund af hans stolthed og
hovmodighed. Daniel var nødt til at udtyde drømmen i et sprog, som kongen kunne
forstå. Skønt dens frygtelige betydning havde fået ham til at tøve i stum forundring,
skulle han sige sandheden uden hensyn til, hvilke følger det ville få for ham selv.’
Profeter og Konger, s. 250.

‘Det er dig selv, o konge, som er blevet stor og mægtig’

6. Hvad symboliserede træet i drømmen? Dan. 4, 20-22.

BEMÆRK: ‘Målet med al regering blev smukt fremstillet af Herren ved symbolet
af  et  træ, som gav  ly til  markens dyr  og himmelens fugle.  På et  tidspunkt var
Nebukadnezar en overlegen hersker, en mand, som havde mere medlidenhed med
sine  undersåttere  end  nogen  anden  hedensk  nations  hersker  havde,  og  hans
herredømme blev symboliseret ved et stort træ. Men det menneske, der tror, at det
er hans ret at befale sine medmennesker og sige: “Du skal,” og “Du skal ikke,”
tager fuldstændig fejl. Han påtager sig det, som aldrig er blevet givet ham og spiller
herre over Guds købte ejendom. Ethvert menneske er ansvarlig  for sine handlinger
over for Gud. Det menneske, som er i en ansvarsfuld stilling og som ledes af Guds
Ånd, vil  altid beskytte  de svage,  hjælpe de nødlidende og se efter  enken og de
faderløse.’ Manuscript Releases Volume 12, s. 142. 

7. Hvordan forklarede Daniel nedhugningen af træet? Dan. 4, 23-25.

BEMÆRK: ‘Drømmen og dens betydning fyldte Daniel med forbavselse, og “hans
tanker forfærdede ham.” Men trofast fortalte han kongen, at træets skæbne var et
billede på hans eget  fald; at han ville miste sin fornuft  og forlade menneskenes
samfund og finde et  hjem blandt markens dyr,  og at  han ville forblive i denne
tilstand i syv år.’ Manuscript Releases Volume 7, s. 66. 

8. Hvad symboliserede kæden af jern og kobber omkring stubben? Dan. 4,
26.

BEMÆRK:  ‘Hvilken  barmhjertighed  iblander  Gud  ikke  sine  domme!  Da
befalingen blev givet om, at dette træ skulle fældes, blev det befalet, at stubben
skulle blive i jorden. Den skulle beskyttes med en kæde af jern og kobber, så den
ikke skulle gå til, men at kilden til fremtidig vækst og storhed kunne blive tilbage.
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Dagen kommer, når de onde skal fældes, og ingen rest af håb vil være tilbage for
dem.  Ingen  barmhjertighed  vil  være  blandet  med  deres  straf.  De  vil  blive
tilintetgjort, både rod og gren.’ Smith, Daniel & the Revelation, 1915 udg., s. 95.

9. Hvad opfordrede Daniel kongen til at gøre? Dan. 4, 27.

BEMÆRK: ‘Indtrængende rådede han den stolte monark til at angre og vende sig
til Gud og ved gode gerninger at afværge den truende ulykke. “Derfor, o konge,”
sagde han, “lad mit råd være dig til behag. Gør ende på dine synder med retfærd og
på dine misgerninger  med barmhjertighed  mod de fattige,  om din lykke måske
kunne vare!” Havde kongen rettet sig efter dette råd, kunne det truende onde være
blevet afværget.’ Manuscript Releases Volume 7, s. 67.

‘Alt dette ramte kongen’

10. Hvordan  afslørede  kongen,  at  han  ikke  havde  rettet  sig  efter  Daniels
advarsel? Dan. 4, 28-30.

BEMÆRK: ‘Advarslen og profetens råd gjorde et dybt indtryk på Nebukadnezar
lige i øjeblikket; men det hjerte, som ikke er forvandlet ved Guds nåde, glemmer
hurtigt Helligåndens tilskyndelser. Kongens hjerte var endnu ikke blevet renset for
egenkærlig tilfredsstillelse og ærgerrighed, og disse egenskaber dukkede senere op
igen. Til trods for den viden, som Gud i sin nåde havde meddelt Nebukadnezar,
samt de advarsler, som han havde fået i fortiden, lod han atter skinsygen over for de
efterfølgende riger tage overhånd. Hidtil havde han for en stor del styret retfærdigt
og barmhjertigt, men nu blev han grusom. Han forhærdede sit hjerte og benyttede
de talenter, som Gud havde givet ham, til at forherlige og fremhæve sig selv på
bekostning af den Gud, som havde skænket ham livet  og magten.  Gud ventede
nogle  måneder  med at  fuldbyrde  straffen.  Men Herrens  tålmodighed  ledte  ikke
kongen til omvendelse. Kongen gav sin stolthed næring, og til sidst troede han ikke
længere  på  drømmens  udtydning,  men  drev  spøg  med  sin  frygt.’  Profeter  og
Konger, s. 251. 

11. Hvilken øjeblikkelig straf faldt på kongen? Dan. 4, 31-33.

BEMÆRK:  ‘Pludselig  mistede  han  den  forstand,  som  Gud  havde  givet  ham.
Kongen havde anset sin dømmekraft for at være fuldkommen og havde rost sig af
sin visdom, men nu var begge dele borte. Han, der før var en mægtig hersker, blev
vanvittig.  Hans  hånd  kunne  ikke  længere  svinge  sceptret.  Nebukadnezar  havde
ladet  hånt  om  de  advarsler,  som  han  havde  fået,  og  nu  blev  den  magt,  som
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Skaberen  havde  givet  ham,  taget  fra  ham.  Han  blev  udstødt  af  menneskenes
samfund “og åd græs som kvæget, og hans legeme vædedes af himmelens dug, til
hans hår blev langt som ørnefjer  og hans negle som fuglekløer.”  I syv år vakte
Nebukadnezar forundring hos alle sine undersåtter.  I  disse år blev han ydmyget
over for hele verden.’ Profeter og Konger, s. 252.

‘Da tiden var omme’

12. Hvad skete, da de ‘syv tider’ var blevet opfyldt? Dan. 4, 34a. 36.

BEMÆRK: ‘Ved slutningen af denne tid blev hans forstand givet ham igen, og idet
han i ydmyghed så op til himmelens Gud, genkendte han den guddommelige hånd i
sin tugt. Forvandlingen havde fundet sted. Den mægtige monark var blevet Guds
ydmyge barn, lydig mod hans vilje. Despoten var blevet forvandlet til den vise,
medlidende hersker.’ Manuscript Releases Volume 7, s. 68.

13. Hvad er Nebukadnezars sidste nedskrevne ord? Dan. 4, 37. (Sammenlign
med Dan. 4, 1-3. 34b. 35).

BEMÆRK: ‘Den en gang så stolte monark var blevet Guds ydmyge barn, og den
tyranniske, hovmodige hersker var blevet en viis og medfølende konge. Den mand,
der havde foragtet og bespottet himmelens Gud, anerkendte nu den Højestes magt
og bestræbte sig alvorligt på at fremme Herrens ære og sine undersåtters lykke. Da
kongernes Konge og herrernes Herre straffede Nebukadnezar, lærte denne omsider
den lektie, som alle herskere må lære - at sand storhed består i sand godhed. Han
erkendte, at Herren er den levende Gud, og sagde: “Nu lover, ophøjer og ærer jeg,
Nebukadnezar,  himmelens  konge:  Alle  hans  gerninger  er  sandhed,  hans  veje
retfærd, og han kan ydmyge dem, som vandrer i hovmod.” Nu havde Gud nået sit
mål: at  det største rige på jorden skulle ære ham. Udstedelsen af den offentlige
proklamation, hvori Nebukadnezar erkender Guds nåde, godhed og myndighed, er
den  sidste  handling,  som den  hellige  skrift  omtaler  fra  hans  liv.’  Profeter  og
Konger, s. 252.
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‘Gud har talt dit riges dage og gjort ende derpå’

UDENADSVERS: ‘Hovmod går forud for fald,  overmod forud for snublen.’
Ordsp. 16, 18.

STUDIEHJÆLP: Profeter og Konger, kap. 43.

Indledning
‘Du kan indrette dit liv alene for at glæde dig selv, du kan samle dig skatte, du

kan bygge store og flotte paladser, ligesom babylonierne i fordums dage, men du
kan ikke bygge en mur så høj eller en port så stærk, at den kan lukke dommens
budbærere ude. Kaldæerkongen Belsazzar “gjorde et stort gæstebud” i sit palads og
“priste deres guder af guld, sølv, kobber, jern, træ og sten.” Men den Usynliges
hånd skrev dommen over ham på væggen, og lyden af de fjendtlige hæres trampen
hørtes ved paladsets porte.  “Men samme nat  blev Belsazzar,  kaldæernes konge,
dræbt,” (Dan. 5, 30) og en fremmed hersker kom til at sidde på hans trone. At leve
for sig selv er at  dø. Begærlighed,  ønsket om at  samle sig skatte i  egenkærlige
øjemed, afbryder sjælens forbindelse med livet. Det er Satans ånd at få og samle til
egen fordel. Det er Kristi ånd at give,  at opofre sig til andres bedste.’  Lys over
hverdagen, 2. del, s. 53.

‘Sine tusinde stormænd’

1. Hvad var Belsazzar i færd med at gøre, da hans by blev belejret? Dan. 5,
1.

BEMÆRK: ‘Babylon blev belejret af Kyros, som var en nevø af mederen Darius
og havde kommandoen over medernes og persernes forenede hære. Den vellystige
konge følte sig imidlertid tryg i sin tilsyneladende uindtagelige fæstning med dens
massive mure og dens kobberporte. Byen var beskyttet af Eufratfloden, og der var
samlet vældige forråd i den. Under belejringen fordrev kongen tiden i sus og dus.
Belsazzars stolthed, hovmod og hånlige foragt for faren gav sig udslag i, at han
“gjorde et stort gæstebud for sine stormænd og drak vin med dem.” Alt, hvad den
rige og mægtige nation kunne opbyde, var taget i anvendelse for at kaste glans over
festen.  Smukke,  charmerende  kvinder  taltes  blandt  gæsterne  ved  den  kongelige
banket. Der var intelligente og højt uddannede mænd til stede. Her var fyrster og
statsmænd, der drak vin som vand og kastede alle hæmninger over bord i deres
beruselse.’ Profeter og Konger, s. 253.
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2. Hvilken vanhellig handling kronede den lastefulde scene? Dan. 5, 2-4.

BEMÆRK: ‘Ophøjet  af  vin og forblindet  af  bedrag førte  kongen selv an i den
oprørske  gudsbespottelse.  Hans  forstand  var  væk,  og  hans  lavere  impulser  og
lidenskaber  havde  overherredømmet.  Hans  rige  var  stærkt  og  tilsyneladende
uovervindeligt, og han ville vise, at han ikke anså noget for at være for helligt for
hans  hænder  at  tage  på  og  vanhellige.  For  at  vise  sin  foragt  for  hellige  ting
vanhelligede  han  de  hellige  kar,  som  blev  taget  fra  Herrens  tempel  ved  dets
ødelæggelse.’ Manuscript Releases Volume 10, s. 307. 

‘Hånden, som skrev’

3. Hvad viste  sig  ved festens  højdepunkt,  og hvad var kongens reaktion?
Dan. 5, 5-6.

BEMÆRK: ‘Belsazzar havde ingen anelse om, at et himmelsk vidne overværede
hans hedenske orgie.  Han tænkte slet  ikke på,  at  en guddommelig vægter  i  det
skjulte  betragtede  det  vanhellige  optrin,  hørte  bespottelserne  og  bemærkede  sig
afgudstilbedelsen. Men det skulle ikke vare længe, før den ubudne gæst gav sig til
kende. Da sviregildet var på sit højeste, kunne man skimte en hånd, som skrev med
flammende  indskrift  på  paladsets  vægge.  Den  vældige  forsamling  forstod  ikke
ordene, men de var et varsel om den dom, som ventede kongen, hvis samvittighed
omsider var  vågnet,  samt hans gæster.  Den larmende munterhed stilnede af,  og
både mænd og kvinder sad i stum skræk og iagttog hånden, som langsomt skrev de
hemmelighedsfulde bogstaver. Alt det onde, som de havde gjort i livet, passerede
revy for deres øjne. De følte det, som om de blev kaldt frem for den evige Dommer,
hvis magt de netop havde foragtet. Hvor der for få øjeblikke siden lød muntre råb
og spottende vittigheder,  hørtes der nu angstfyldte skrig fra ligblege mennesker.
Når Gud gør menneskene bange, kan de ikke skjule deres angst. Belsazzar var den
mest skrækslagne af dem alle sammen. Han bar hovedansvaret for det oprør, som
var rettet imod Gud og nåede sit højdepunkt i det babyloniske rige i denne nat.
Kongen blev lammet af  skræk, da han stod over for  den usynlige  vægter,  som
repræsenterede  ham, hvis  magt  man havde udfordret,  og hvis  navn man havde
bespottet. Nu vågnede kongens samvittighed. “Hans hofters ledemod slappedes, og
hans knæ slog imod hinanden.” Belsazzar havde i sin formastelse sat sig op imod
himmelens Gud. Han havde stolet på sin egen magt, og det faldt ham end ikke ind,
at nogen turde vove at sige: “Hvorfor bærer du dig således ad?” Men nu stod det
ham klart, at han skulle aflægge regnskab for den måde, hvorpå han havde forvaltet
de midler, som var blevet betroet ham, og at der ikke var nogen undskyldning for
de anledninger, som han havde forspildt, og den trodsige holdning, som han havde
indtaget.’ Profeter og Konger, s. 254.
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4. Hvem  henvendte  Belsazzar  sig  til  for  at  få  skriften  tydet?  Hvad  var
resultatet? Dan. 5, 7-9.

BEMÆRK:  ‘Forgæves  prøvede  kongen  at  læse  de  brændende  bogstaver.  Han
havde mødt en magt for stærk for ham. Han kunne ikke læse skriften. “Og kongen
råbte med høj røst, at man skulle føre manerne, kaldæerne og stjernetyderne ind; og
kongen tog til orde og sagde til Babels vismænd: “Enhver,  som kan læse denne
skrift og tyde mig den, skal klædes i purpur, guldkæden skal hænges om hans hals,
og han skal være den tredje mægtigste i riget.” Så kom alle Babels vismænd til
stede, men de evnede hverken at læse skriften eller tyde den for kongen.” Forgæves
tilbød kongen ære og forfremmelse. Himmelsk visdom kan ikke købes og sælges.’
Bible Echo, 25. april, 1898.

‘I dit rige findes en mand’

5. Hvem  foreslog  en  løsning  til  Belsazzars  dilemma?  Hvem  anbefalede
dronningen til kongen? Dan. 5, 10-12.

BEMÆRK: ‘I paladset fandtes en kvinde, som var visere end dem alle, Belsazzars
bedstefaders dronning. I dette nødstilfælde henvendte hun sig til kongen i et sprog,
som sendte en lysstråle i mørket... “I dit rige findes en mand, i hvem hellige guders
ånd er, og som i din faders dage fandtes at sidde inde med viden, indsigt og en
visdom som selve guderne,  så din fader  Nebukadnezar satte ham til  øverste  for
drømmetyderne, manerne, kaldæerne og stjernetyderne,... Lad derfor Daniel kalde,
at han kan tyde det!”’ Bible Echo, 2. maj, 1898.

6. Med hvilke ord henviste Belsazzar sig til Daniel? Dan. 5, 13-16.

BEMÆRK: ‘Daniel huskes og bringes frem til gildesalen. Guds tjener ser tegnene
på festens fornedrelse og afgudsdyrkelse, som så pludseligt er blevet afbrudt; men
Daniel blev ikke forstyrret af kongen og hans stormænds tilstedeværelse. “Jeg har
hørt om dig,” sagde kongen, “at guders ånd er i dig, og at du er fundet at sidde inde
med viden, kløgt og ypperlig visdom... Men jeg har hørt om dig, at du kan tyde
drømme og løse knuder. Nu vel! Hvis du kan læse skriften og tyde mig den, skal du
klædes i purpur, guldkæden skal hænges om din hals, og du skal være den tredje
mægtigste i riget.”’ Signs of the Times, 20. juli, 1891.
‘Inden  Belsazzars  stilling  i  riget  og  hans  forhold  til  Nabonidus  blev  fuldt  ud
forstået,  kunne  kommentatorer  kun  gætte  sig  frem  til  identiteten  af  den  anden
hersker i riget... Nu hvor det vides, at Belsazzar selv kun var en medhersker med
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sin fader  og dermed rigets  anden hersker,  er  det  klart,  hvorfor  han ikke  kunne
tilbyde  nogen  højere  stilling  i  riget  end  den  “tredje  mægtigste.”’ SDA  Bible
Commentary Volume 4, s. 803.

7. Hvad var Daniels respons på Belsazzars tilbud? Dan. 5, 17.

BEMÆRK: ‘Da Daniel  stod over for den skrækslagne forsamling,  førte  han sig
med en værdighed, som sømmer sig for den Højestes tjenere. Kongens løfter gjorde
ikke det ringeste indtryk på ham. Han var ikke kommet for at smigre, men for at
udtyde  et  domsbudskab.  “Spar  dine  gaver,”  sagde  han,  “og  giv  en  anden  dine
foræringer! Men skriften vil jeg læse og tyde for kongen.”’ Profeter og Konger, s.
255.

‘Du vidste alt dette’

8. Hvilke vigtige kendsgerninger mindede Daniel Belsazzar om? Dan. 5, 18-
21.

BEMÆRK: ‘Belsazzar havde fået  mange anledninger til  at kende og gøre Guds
vilje. Han havde set sin bedstefader udstødt af menneskenes samfund. Han havde
set det intellekt, som den stolte monark roste sig af, blive fjernet af Ham, der gav
det. Han havde set kongen blive drevet bort fra sit rige og gjort til markens dyrs
kammerat. Men Belsazzars kærlighed til fornøjelse og selvforherligelse bortviskede
de lektier, som han aldrig skulle have glemt; og han begik lignende synder, som
bragte frygtelige domme over Nebukadnezar. Han bortødslede de anledninger, som
så nådigt var blevet skænket ham, og forsømte at anvende de anledninger, som var
inden for hans rækkevidde, til at blive bekendt med sandheden. “Hvad skal jeg gøre
for  at  blive  frelst?”  var  et  spørgsmål,  som den  store,  men  uforstandige  konge
ligegyldigt forbigik.’ Bible Echo, 25. april, 1898. 

9. Hvad var Belsazzars synd, som Daniel udpegede for kongen? Dan. 5, 22-
23.

BEMÆRK: ‘Da han havde gjort det, irettesatte han i dristige og kraftige vendinger
Belsazzar for hans store ondskab. Han mindede kongen om hans synd og pegede
på, at han kunne have taget ved lære af det, der var sket, men ikke havde gjort det.
Belsazzar havde ikke fortolket sin bedstefaders skæbne rigtigt. Han havde heller
ikke rettet sig efter den advarsel, som han havde fået om kommende begivenheder,
der havde den største betydning for ham selv. Han kunne have lært den sande Gud
at kende og vist ham lydighed, men han havde ikke benyttet de anledninger, som
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han havde fået, og nu ville han snart komme til at mærke følgerne af sit oprør.’
Profeter og Konger, s. 255. 

‘MENE, MENE, TEKEL, PERES’

10. Hvad var skriften på væggen, og hvordan tydede Daniel den? Dan. 5, 24-
26.

BEMÆRK: ‘MENE betød, at Gud havde lagt Belsazzars og hans folks forbrydelser
sammen og “gjort ende” på deres regnskab. Ordet blev gentaget for at understrege
den guddommelige afgørelses grundighed, endelighed og nøjagtighed.’  Hardinge,
Jesus is My Judge, s. 71.
I Dan. 8, 13 [i margenen i den engelske Bibel] bliver Gud beskrevet som Palmoni,
som betyder “Den Vidunderlige, som tæller.” Tidsprofetierne i Bibelen viser, hvor
nøjagtig Gud tæller jordens anliggender og gør ende på dem.

11. Hvordan tydede Daniel det næste ord, der var skrevet på væggen? Dan. 5,
27.

BEMÆRK:  ‘TEKEL  vidnede  om,  at  Gud  havde  “vejet” babyloniernes  og
Belsazzars karakter og adfærd på sin evige retfærdigheds vægt og fundet dem for
lette.’ Hardinge, Jesus is My Judge, s. 71. 
‘Lad dig ikke bedrage. Gud lader sig ikke spotte. Intet uden hellighed vil berede dig
for himmelen. Oprigtig, erfaringsmæssig gudsfrygt alene vil kunne give dig en ren,
ophøjet  karakter  og  sætte  dig  i  stand  til  at  træde  frem for  Gud,  som bor  i  et
utilgængeligt lys. Den himmelske karakter må erhverves på jorden, for ellers kan
den aldrig erhverves. Ønsker om godhed og sand hellighed er rigtige, så langt de
rækker, men dersom de ikke kommer længere, vil de intet gavne. Gode forsætter er
rigtige,  men  vil  vise  sig  at  være  til  ingen  nytte,  hvis  de  ikke  resolut  bliver
gennemført. Mange vil gå fortabt, medens de håber og ønsker at blive kristne; men
de gør ingen alvorlig anstrengelse, og derfor vil de blive vejet på vægten og fundet
for lette. Viljen må anvendes i den rigtige retning. Jeg vil være en udelt kristen. Jeg
vil kende længden og bredden, højden og dybden af den fuldkomne kærlighed. Lyt
til Jesu ord: “Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, thi de skal
mættes.” Matt. 5, 6. Kristus har truffet  rigelige foranstaltninger til  at mætte den
sjæl, som hungrer og tørster efter retfærdighed.’ Herren Kommer, 7. februar.
‘Din karakters klædning må vaskes, indtil den er pletfri, i kilden, som er åben for
alle urenheder. Din moralske værdi vil blive vejet på helligdommens vægt, og hvis
du bliver  fundet  for let,  vil  du være evig fortabt.  Al grovheden,  al  råheden må
fjernes fra din karakter, inden Jesus kommer; for når han kommer, er alle sjæles
forberedelse afsluttet. Hvis du ikke har lagt din misundelse, jalousi, dit had mod
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andre til side, kan du ikke gå ind i Guds rige. Du vil kun tage det samme sindelag
med dig; men der vil ikke findes noget af denne art i den kommende verden. Intet
andet end kærlighed, glæde og harmoni vil eksistere der.’  Signs of the Times,  10.
februar, 1888.

12. Hvad var tydningen af det sidste ord på væggen? Dan. 5, 28.

BEMÆRK:  ‘PERES har  en  dobbelt  betydning.  Det  kundgjorde,  at  riget  skulle
“deles” og gives til perserne.’ Hardinge, Jesus is My Judge, s. 72.
‘I denne nat, da løssluppenheden nåede sit højdepunkt, fyldte Belsazzar og hans
stormænd både deres eget  og det kaldæiske riges syndebæger. Guds hånd havde
hidtil holdt den truende ulykke tilbage, men det kunne den ikke gøre længere. Gud
havde på utallige måder forsøgt at få dem til at forstå, at de skulle vise ærbødighed
for hans lov. “Vi ville læge Babel,” sagde han om de mennesker, hvis synder nu
nåede  helt  op  til  himmelen,  “men  det  lod  sig  ikke  læge.”  Jer.  51,  9.
Menneskehjertets  ufattelige  ondskab  gjorde  det  til  sidst  nødvendigt  for  Gud  at
fælde en uigenkaldelig dom. Belsazzar skulle styrtes og hans rige gå over på andre
hænder.’ Profeter og Konger, s. 256.

‘Samme nat’

13. Hvilke  æresbevisninger  blev  lagt  på  Daniel  som  belønning  for  hans
tydning? Dan. 5, 29.

BEMÆRK:  ‘Da  profeten  havde  talt,  befalede  kongen,  at  han  skulle  have  den
udlovede belønning. “Så blev Daniel på Belsazzars bud klædt i purpur, guldkæden
hængtes om hans hals, og man udråbte, at han skulle være den tredje mægtigste i
riget.”’ Profeter og Konger, s. 256.

14. Hvad blev Belsazzars og Babylons skæbne? Dan. 5, 30-31.

BEMÆRK:  ‘Mens  kongen  og  hans  stormænd  var  på  højdepunktet  af  deres
sviregilde, ændrede perserne Eufratflodens løb og marcherede ind i den ubevogtede
by.  Mens Belsazzar  og hans fyrster  drak af  Jehovas hellige kar  og priste  deres
guder af sølv og guld, stod Kyros og hans soldater uden for paladsets mure. “Men
samme  nat,”  siger  optegnelsen,  “blev  Belsazzar,  kaldæernes  konge,  dræbt,  og
mederen Darius overtog riget.”’ Bible Echo, 2. maj, 1898.
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‘Mon din Gud kunne redde dig?’

UDENADSVERS: ‘Thi han byder sine engle at vogte dig på alle dine veje.’
Sal. 91, 11.

STUDIEHJÆLP: Profeter og Konger, kap. 44.

Indledning
‘Vi kan lære af beretningen om Daniels befrielse, at Guds børn bør forholde sig

akkurat på samme måde under vanskeligheder og prøvelser som under de mest lyse
og lovende forhold. Daniel var den samme, da han var i løvekulen, som da han stod
foran kongen som den første blandt rigets ledende mænd og som den Allerhøjestes
profet.  Det menneske, som stoler fuldstændig på Gud, vil  opføre sig på samme
måde i sin mest prøvende time som i sine bedste dage, når det er ombølget af både
Guds og menneskers  gunst.  Troen rækker op til  det usynlige  og tilegner sig de
evige værdier.’ Profeter og Konger, s. 263.

‘Der var en ypperlig ånd i ham’

1. Hvilken forfremmelse blev givet Daniel under Darius’ nye regering? Dan.
6, 1-3. Sammenlign med Dan. 5, 12.

BEMÆRK: ‘Da mederen Darius overtog tronen efter de babyloniske konger, gav
han sig omgående til at reorganisere administrationen. Han “fandt for godt at lægge
riget under 120 satrapper, ... og over dem satte han tre rigsråder, af hvilke Daniel
var den ene, for at satrapperne skulle aflægge regnskab til dem, så kongen intet tab
led.  Da  nu  Daniel  udmærkede  sig  fremfor  de  andre  rigsråder  og  satrapperne,
eftersom der var en ypperlig ånd i ham, og kongen derfor tænkte på at sætte ham
over hele riget”’ Profeter og Konger, s. 261.

2. Hvordan reagerede Daniels kollegaer i regeringen på hans forfremmelse?
Dan. 6, 4a. Sammenlign med Præd. 4, 4.

BEMÆRK: ‘Under Darius’ regering blev Daniel ophøjet til  en stilling med stor
ære,  fordi  kongen i ham så “en ypperlig ånd.” Men da rigets  ledende mænd så
Daniel blive begunstiget  således,  blev de jaloux på ham og misundte og hadede
ham snart. Hans ubøjelige retskaffenhed var i slående kontrast til deres eget liv. Jo
mere retskaffen og retfærdig han var, jo mere hadede de ham. De søgte længe at
finde noget, som de kunne fælde ham på. Det gjorde dem vrede, at de ikke kunne
finde noget at anklage ham for. Men han var rigets statsminister, og de vidste, at de 
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var nødt til  at  bevise en hvilken som helst  anklage,  der blev bragt  imod ham.’
Youth’s Instructor, 1. november, 1900.

‘Hans gudsdyrkelse’

3. Hvor succesfuldt var deres forsøg på at finde nogen fejl hos Daniel? Dan.
6, 4b. Sammenlign med Fil. 2, 15 & 1 Pet. 2, 12.

BEMÆRK: ‘Daniels stilling var ikke en, der var misundelsesværdig. Han stod over
et uærligt, undvigende, ugudeligt ministerråd, hvis medlemmer holdt øje med ham
med skarpe, misundelige øjne for at finde en brist i hans adfærd. De havde spioner
til at våge over hans vej for at se, om de ikke på denne måde kunne finde noget
imod ham.’ Youth’s Instructor, 1. november, 1900.
‘Hvilken undervisning der her er givet til alle kristne! Dag efter dag var skinsygens
skarpe blik fæstet på Daniel, og hadet skærpede deres årvågenhed, men ikke et ord
eller en handling i hans liv kunne de finde noget forkert ved. Og dog påberåbte han
sig ikke helliggørelse,  men han gjorde det, som var uendelig meget bedre - han
levede et trofast og gudhengivent liv. Jo mere fejlfri Daniels opførsel var, desto
større had fremkaldte den hos hans fjender. De blev fyldt med raseri, fordi de ikke
kunne finde  noget  i  hans  karakter  eller  i  udførelsen  af  hans  pligter,  hvorpå  en
anklage mod ham kunne baseres.’ Det virkelige liv, s. 47.

4. Hvilken del af Daniels liv besluttede de sig til at fokusere på, og hvilken
plan udtænkte de for hans tilintetgørelse? Dan. 6, 5-9.

BEMÆRK: ‘Satan foreslog en plan til disse mænd, hvorved de kunne skaffe Daniel
af vejen. Brug hans religion som et middel til at fælde ham, sagde fjenden. Daniel
var en bønnens mand. Tre gange om dagen knælede han foran Herren; og Satan
fortalte hans fjender, at hans tilintetgørelse skulle planlægges på denne baggrund.
Et stort antal fyrster og rådsherrer var med i sammensværgelsen, men kongen blev
holdt i uvidenhed angående deres hensigt. De kom til ham og bad ham, til ære for
hans kongelige højhed, at udstede et dekret, som befalede, at ingen i riget i tredive
dage måtte bede til nogen gud undtagen Darius.’ Youth’s Instructor, 1. november,
1900.  
‘Disse misundelige mænd troede ikke, at Daniel ville være utro mod sin Gud, eller
at han ville vakle i sin faste overholdelse af principperne; og de tog ikke fejl i deres
vurdering af hans karakter.’ Signs of the Times, 4. november, 1886.  

‘Som han tilforn havde gjort’
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5. Hvad var Daniels respons på denne nye lov? Dan. 6, 10.

BEMÆRK: ‘Daniel hørte om, hvad der var sket, men han protesterede ikke. Han
kunne se sine fjenders plan. Han vidste, at de nøje ville holde øje med hans udgang
og indgang, men han udførte sine pligter med ro, og ved bønnens time gik han til
sit kammer, og idet han knælede ned ved det åbne vindue med ansigtet vendt mod
Jerusalem, bad han til sin Gud. Fra sin ungdom af havde han lært, at hans ansigt
skulle  vende mod templet  i  bøn,  hvor  han  ved tro  så  åbenbaringen  af  Jehovas
herlighed. Daniel bad mere indtrængende, end han plejede, om at han, som forstår
Satan og hans redskabers hemmelige virke, ikke måtte forlade sin tjener, men tage
sig af ham. Han bad om styrke til at udholde prøven. Nogle spørger måske: Hvorfor
opløftede Daniel ikke sin sjæl til Gud i hemmelig bøn? Ville Herren, som kendte
omstændighederne, ikke have undskyldt sin tjener fra at knæle åbent for ham? Eller
hvorfor  knælede han ikke for  Gud på et  eller  andet  hemmeligt  sted,  hvor hans
fjender ikke kunne se ham? Daniel  vidste,  at  Israels  Gud måtte  æres foran den
babyloniske nation. Han vidste, at hverken konger eller fyrster havde nogen ret til
at  stille  sig  imellem  ham  og  hans  pligt  over  for  sin  Gud.  Han  måtte  modigt
opretholde sine religiøse principper foran alle mennesker; for han var Guds vidne.
Derfor bad han, som han plejede, som om intet dekret var blevet udstedt.’ Youth’s
Instructor, 1. november, 1900. 

6. Hvad bad Daniel om på dette tidspunkt? Dan. 9, 1-19.

BEMÆRK: ‘Daniels bøn på sit folks vegne, som den står nedtegnet i det niende
kapitel, var i mederen “Darius’ første regeringsår”. Darius havde himmelens gunst;
for i hans regerings første år stod englen Gabriel “som hjælp og støtte for ham.”
Det var denne konge, som tidligt  i etableringen af det  medo-persiske rige lagde
“riget  under  120  satraper,  fordelte  over  hele  riget;  og  over  dem  satte  han  tre
rigsråder,  af hvilke Daniel  var den øverste.”’  Second  Advent Review & Sabbath
Herald, 21. marts, 1907. 

‘Kongen blev såre nedslået’

7. Hvilken beskyldning blev rettet imod Daniel, og hvad var Darius’ reaktion
på denne nyhed? Dan. 6, 14. Sammenlign med Mark. 6, 26.

BEMÆRK:  ‘Ivrigt  skyndte  de  sig  til  Darius  og  skjulte  deres  grusomme glæde
under en kappe af beklagelse over, at de var forpligtet til at rapportere imod Daniel.
Men  de  erklærede,  at  ved  Daniels  handling,  blev  kongens  stilling  som landets
øverste sat i fare og hans autoritet foragtet. “Daniel,  en af de bortførte judæere,
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ænser hverken dig,  o konge,  eller  forbudet,  du udstedte,  men beder sin bøn tre
gange om dagen!” “Da kongen hørte dette, blev han såre nedslået.” For sent forstod
han den snare, som var blevet lagt for tilintetgørelsen af hans yndlingstjener. Meget
bekymret søgte han på alle måder at redde Daniel. Han arbejdede på at redde ham,
indtil solen gik ned.’ Youth’s Instructor, 1. november, 1900.

8. Hvorfor kunne kongen ikke tilsidesætte den nye lov? Dan. 6, 12b. 15.

BEMÆRK: ‘Mange sætter så stor lid til deres egne ideer, så de fremstiller deres
teorier, som om de ikke kunne tage fejl. Når de først har udtalt noget, trækker de
aldrig deres ord tilbage, angrer aldrig og føler aldrig, at de behøver tilgivelse. De
føler, at de er ufejlbarlige. Således har det været i fortiden; således vil det være
igen.  Falsk  religiøs  tillid  bliver  formodet  ufejlbarlighed.  Hvordan  kan  disse
bedragne mennesker tro, at de er de eneste, der ledes og undervises af Gud? Hvad
kan man gøre, når denne ånd viser sig? Du kan ikke overbevise dem, fordi de siger:
“Gud  har  ledt  mig.”  De  vil  ikke  erkende,  at  de  har  handlet  ud  fra  forkerte
principper. De holder fast på, at de har handlet rigtigt. Det eneste, man kan gøre, er
at lade dem udvikle deres principper. Måske indser de aldrig deres fejl, men andre
kan  blive  overbevist  og  frelst.  At  forsøge  at  afsløre  dem ville  være  at  vække
sympati for dem.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 7. september, 1897. 

‘Han vil redde dig’

9. Med  hvilke  ord  overgav  Darius  Daniel  til  straf?  Dan.  6,  16-17.
Sammenlign med Dan. 3, 15.

BEMÆRK:  ‘Daniel  blev  ført  frem  for  kongen  og  hans  fyrster  for  at  besvare
anklagen  imod  ham.  Han  havde  anledning  til  at  forsvare  sig,  og  frimodigt
vedkendte han sig sin tro på den levende Gud, himmelens og jordens skaber. Han
kom  med  en  ædel  trosbekendelse  og  fortalte  om  sin  erfaring  fra  sin  første
forbindelse med riget. I sin fortvivlelse og bedrøvelse sagde Darius til Daniel: Jeg
har gjort alt, hvad jeg kan, for at redde dig. “Din Gud, som du vedblivende dyrker,
redde  dig!”  tilføjede  han,  idet  han  sørgmodigt  sagde  farvel  til  ham.’  Youth’s
Instructor, 1. november, 1900.

10. Hvordan tilbragte kongen natten? Dan. 6, 18.

BEMÆRK: ‘Fuld af satanisk jubel vendte Daniels fjender tilbage til deres hjem. De
drak rigeligt  med vin og ønskede sig selv tillykke med, at det  lykkedes dem at
skaffe en af vejen, som de ikke kunne bestikke til at forlade retskaffenhedens sti.
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Men sådan tilbragte Darius ikke natten. Daniels vidnesbyrd havde gjort et stærkt
indtryk på hans sind. Han havde nogen kundskab om Guds færd med israelitterne,
og Daniels adfærd overbeviste hans hjerte om, at hebræernes Gud var den sande
Gud. Han var fuld af anger, fordi han havde underskrevet det dekret, der blev bragt
til ham. Hans samvittighed blev vakt, og han tilbragte en søvnløs og urolig nat. Det
kongelige  kammer  var  et  sorgens  og bønnens  kammer.  Al  musik blev  bragt  til
tavshed. Al fornøjelse blev lagt til side. Ingen trøstere fik adgang. I løbet af den
søvnløse nat tænkte kongen så meget, som han aldrig før havde tænkt.’  Youth’s
Instructor, 1. november, 1900. 

‘Mon din Gud kunne redde dig?’

11. Hvilke spørgsmål stillede Darius, da han tog hen til løvekulen tidligt om
morgenen, og hvad var Daniels respons? Dan. 6, 19-22. Sammenlign med
Jer. 32, 17.

BEMÆRK: ‘Tidligt næste morgen, med håb og dog fortvivlet, idet han fordømte
sig selv og bad til ham, som han var begyndt at kende som den sande Gud, tog
Darius til løvekulen og råbte højt: “Daniel, du den levende Guds tjener! Mon din
Gud,  som  du  vedblivende  dyrker,  kunne  redde  dig  fra  løverne?”’  Youth’s
Instructor, 1. november, 1900.

12. Hvad var kongens reaktion på Daniels ord? Dan. 6, 23.

BEMÆRK:  ‘Med  intens  ængstelse  ventede  han  på  et  svar,  og  usigelig
taknemmelighed fyldte hans hjerte, da en stemme kom op nedefra: “Kongen leve
evindelig! Min Gud sendte sin engel og lukkede løvernes gab, så de ikke har gjort
mig  nogen  men,  fordi  jeg  er  fundet  skyldfri  for  hans  åsyn  og  heller  ikke  har
forbrudt mig imod dig, o konge!” “Og kongen blev såre glad og lod Daniel drage
op af kulen; og da det var sket, viste det sig, at han ikke havde lidt nogen som helst
men, eftersom han havde troet på sin Gud.”’ Youth’s Instructor, 1. november, 1900.

‘Det er ham, der redder og udfrier’

13. Hvad  var  de  personers  skæbne,  som  havde  sammensværget  sig  mod
Daniel? Dan. 6, 24.
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BEMÆRK: ‘Den fælde, som hans fjender havde lagt for at tilintetgøre ham, viste
sig at blive til deres egen skade. På kongens bud blev de kastet i løvekulen, og de
vilde dyr fortærede dem med det samme.’ Det virkelige liv, s. 49.

14. Hvilken  kundgørelse  kom kongen så  med?  Dan.  6,  25-28.  Sammenlign
med Sal. 91, 11.

BEMÆRK: ‘Den prøve, som blev tilladt at komme over Daniel, resulterede i et
stort gode for nationen; for den gav anledning til at rette opmærksomheden af de
store og små mod den kendsgerning, at Gud var i stand til og villig til at redde ham,
som stolede på ham. Daniel viste nationen, at Jehova var en levende Gud. Han
fremviste kapitler i sin erfaring, som viste, at Gud havde åbenbaret sig selv for sin
tjener på en bemærkelsesværdig måde. Han fortalte dem, hvordan han havde stået
foran dem som den Højestes profet, og at ingen jordisk magt havde ret til at blande
sig i et menneskes personlige forhold til sin Gud. Således blev Gud ophøjet over
enhver konge, kejser eller embedsmand, som den, der skal æres og adlydes.’ Signs
of the Times, 4. november, 1889.
‘Fra beretningen om Daniel kan vi lære, at en streng overholdelse af Guds krav vil
vise sig at være en velsignelse, ikke bare i det fremtidige evige liv, men også i det
nuværende liv.’ Signs of the Times, 4. november, 1886.
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‘Derpå sættes retten’

UDENADSVERS: ‘Fra himlen fældte du dom, jorden grued og tav, da Gud
stod op til dom for at frelse hver ydmyg på jord.’ Sal. 76, 9-10.

STUDIEHJÆLP: Den Store Strid, kap. 24.

Indledning
‘Daniel  blev  givet  et  syn  om rædselsfulde  dyr,  som repræsenterede  jordens

magter. Men Messias’ riges tegn er et lam. Mens jordiske riger hersker ved den
fysiske  magts  herredømme,  vil  Kristus  fjerne  ethvert  kødeligt  våben,  enhver
tvangsforanstaltning. Hans rige skulle etableres for at opløfte og forædle den faldne
menneskehed.’ God’s Amazing Grace, s. 15.

‘Himmelens fire vinde oprørte det store hav’

1. Hvornår  fik  Daniel  sin  drøm,  og  hvad  så  han  først?  Dan.  7,  1-3.
Sammenlign med Åb. 17, 15; Es. 8, 7; 17, 12; 57, 20. Se også Jer. 49, 36;
Ez. 37, 9; Dan. 11, 4; Zak. 2, 6; Matt. 24, 31; Åb. 7, 1.

BEMÆRK: Det kunne se ud, som om de fire vinde er forbundet med Guds domme
over menneskeheden.
‘De store riger,  som har hersket  over verden, blev vist for profeten Daniel som
rovdyr, som kom frem, da “himmelens fire vinde oprørte det store hav.” Dan. 7, 2. I
Åbenbaringens  17.  kapitel  forklarer  en engel,  at  vandene symboliserer  “folk og
skarer  og  folkeslag  og  tungemål.”  Åb.  17,  15.  Vindene  symboliserer  strid.
Himmelens fire  vinde,  som oprørte  havet,  symboliserer  de frygtelige  kampe og
revolutioner, ved hvis hjælp nationerne er kommet til magten.’ Den Store Strid, s.
389.

2. Hvad symboliserede disse dyr? Dan. 7, 16-17.

BEMÆRK:  ‘Jordiske regeringer hersker ved hjælp af fysisk magtanvendelse;  de
bevarer  deres  herredømme  ved  krig,  men  det  nye  riges  grundlægger  er
Fredsfyrsten. Helligånden bruger frygtelige rovdyr som symboler for at fremstille
rigerne i denne verden, men Kristus er “Guds lam, som bærer verdens synd.” Joh.
1, 29. I planen for hans regering bruges der ikke magt til at tvinge samvittigheden. ’
Lys over hverdagen, 1. del, s. 63.
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‘Fire store dyr steg op af havet’

3. Hvordan blev de første af disse dyr beskrevet? Dan. 7, 4.

BEMÆRK:  ‘Til  at  begynde  med  havde  løven  ørnevinger,  som  betegnede  den
hurtighed, hvormed Babylon bredte sine erobringer under Nebukadnezar. På dette
punkt i synet er der sket en forandring; dens vinger var blevet revet af. Den fløj
ikke længere som en ørn over sit bytte. Løvens mod og ånd var væk. Et menneskes
hjerte - svagt, frygtsomt og forsagt - havde taget dens plads. Sådan var det bestemt
med nationen under dens histories sidste år, da den var blevet svækket og blødagtig
gennem rigdom og luksus.’ Smith, Daniel & the Revelation, 1912 udg., s. 127.

4. Hvordan så det andet dyr ud? Dan. 7, 5.

BEMÆRK:  Liberale  lærde  hævder,  at  det  andet  og  tredje  dyr  repræsenterer
henholdsvis Medien og Persien. Der kan gives to argumenter for at modbevise dette
synspunkt. For det første dokumenterer historien ikke et medisk rige, som væltede
Babylon og så selv blev væltet  af  et  persisk rige.  For det  andet kæder Bibelen
konsekvent de to sammen i et forenet rige. Se Ester 1, 19; Dan. 5, 28; 6, 8. 12. 15.
‘Det andet dyr fremstilles ved en bjørn, som rejstes op på den ene side. Bjørnens
todelte natur er af stor vigtighed i korrekt at identificere det rige, som fremstilles,
fordi det udgør en parallel til bukken i kapitel 8. Bjørnen, som rejstes op på den ene
side i kapitel 7, genspejles i kapitel 8 ved symbolet af en buk med to horn, af hvilke
det ene er højere – nogle bibeloversættelser siger “længere” - end det andet (vers
3). Vers 20 identificerer tydeligt denne buk som en fremstilling af det dobbelte rige
–  Medien  og Persien.  Således  repræsenterer  bjørnen  i  kapitel  7  også  det
kombinerede medo-persiske rige.’ Shea, Daniel 7-12, s. 37. 
‘Dette  rige  bestod af  to  nationaliteter  –  mederne  og  perserne...  Det  siges...  om
bjørnen, at den rejste sig selv op på én side; og dette blev opfyldt ved den persiske
deling af riget, som opstod til sidst, men opnåede en mere fremtrædende stilling og
blev den kontrollerende indflydelse i nationen. De tre ribben symboliserer måske
de  tre  provinser  –  Babylon,  Lydien  og  Ægypten  –  som  især  blev  knust  og
undertrykt af denne magt...  Denne magts karakter er passende fremstillet ved en
bjørn.  Mederne  og  perserne  var  grusomme  og  rovbegærlige,  der  røvede  og
udplyndrede folket.’ Smith, Daniel & the Revelation, 1912 udg., s. 128.

5. Hvad lagde Daniel mærke til ved det tredje dyr? Dan. 7, 6.
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BEMÆRK:  ‘For  at  skildre  den  utrolige  hastighed  af  Alexanders  erobringer  og
stadig  stigende  ambitioner  tilføjede  Ånden  “fire  fuglevinger”  til  det  plettede,
panterlignende dyr.  Den babylonske løve havde et par vinger,  mens den græske
panter  havde  to!  Med  utrolig  hastighed  overtog  denne  lille,  men  rovbegærlige
marodør, herredømmet fra Danube til Indus og fra Persien til Ægypten... Panterens
“fire hoveder” repræsenterer de riger, som efterfulgte Alexanders død og enden på
hans forenede kontrol... De fire generaler, som til sidst overtog kontrollen, er blevet
identificeret  som Ptolemæus,  som regerede  over  Ægypten,  Palæstina og dele  af
Syrien;  Cassander,  som var  over  Makedonien  og Grækenland;  Lysimakus,  som
kontrollerede Thrace og dele af Lilleasien; og Seleukus, som herskede over dele af
Lilleasien, det nordlige Syrien og Mesopotamien.’ Hardinge, Jesus is My Judge, s.
141.

‘Frygteligt og skrækkeligt’

6. Hvad var det fjerde dyrs egenskaber? Dan. 7, 7. 23.

BEMÆRK: Jerntænderne burde minde os om den store billedstøttes ben af jern og
ler i kapitel 2.
‘Eftersom der kun skulle være fire riger med verdensomspændende autoritet (Dan.
2, 26-45), og eftersom dette fjerde dyr skulle være det fjerde rige, der skulle have
verdensomspændende autoritet (Dan. 7, 23), må dette fjerde dyr være det samme
som det fjerde [rige] i Dan. 2, som repræsenterede det romerske rige. Ligesom i
Dan. 2 skulle dette fjerde rige ikke efterfølges af et andet verdensomspændende
rige,  men ud af  det  skulle der  fremstå ti  konger.’  Grosboll,  God Predicts Your
Future, s. 22.

7. Hvad så Daniel ske med det fjerde rige? Dan. 7, 8. 24. Sammenlign med
Dan. 2, 41-43.

BEMÆRK: ‘Idet det romerske rige blev svagere i det tredje og fjerde århundrede,
indtraf  en  periode  med barbariske  invasioner.  Alamanni  koalitionen  invaderede
Italien i det tredje århundrede, og endelig i det fjerde århundrede etablerede den sig
permanent  i  Centraleuropa.  Så  kæmpede  frankerne,  burgunderne,  suevierne,
vandalerne, vestgoterne, saxerne, østgoterne og en snes eller mere andre barbariske
stammer om territorium. Når vi ser på det vestlige romerske riges territorium, da
riget blev fuldstændigt opløst i år 476 e. Kr. af Odoacer, finder vi, at det vestlige
romerske rige  var  på det  tidspunkt var  inddelt  i  nøjagtigt  ti  separate barbariske
riger.’ Grosboll, God Predicts Your Future, ss. 23-24.

46



Lektie 8: 19. – 25. august

‘Mit hoveds syner forfærdede mig’

8. Hvordan reagerede Daniel på sin drøm? Dan. 7, 15. Sammenlign med vers
28.

BEMÆRK:  ‘Kort før Babylons fald grundede Daniel over disse profetier og bad
Gud hjælpe ham at forstå det åremål, som var omtalt heri. Ved denne lejlighed fik
han en række syner om rigernes opkomst og fald. Det første syn, som står omtalt i
Daniels bogs syvende kapitel, blev fortolket, men profeten fik dog ikke forklaring
på  alt.  “Jeg,  Daniel,  blev  såre  forfærdet  over  mine  tanker,”  skrev  han  om sin
erfaring på denne tid, “og mit ansigt  skiftede farve;  men jeg gemte sagen i mit
hjerte.”’ Profeter og Konger, s. 270.

9. Hvilken del af drømmen bekymrede Daniel især? Dan. 7, 19-20.

10. Hvad var det, som havde bekymret Daniel, i denne del af drømmen,? Dan.
7, 21. Sammenlign med Åb. 13, 7.

BEMÆRK: ‘Om det panterlignende dyr siges der: “Der blev givet det mund til at
tale store ord og bespottelser... Og det åbnede sin mund til bespottelse mod Gud, til
at spotte hans navn og hans bolig og dem, som bor i himmelen. Og der blev givet
det at føre krig mod de hellige og sejre over dem; og der blev givet det magt over
alle  stammer  og  tungemål  og  folkeslag.”  Denne  profeti,  som  nøje  svarer  til
beskrivelsen af det lille horn i Daniels Bogs 7. kapitel, tager utvivlsomt sigte på
pavedømmet.’ Den Store Strid, s. 389.

‘Og tale mod den Højeste’

11. Hvad  blev  Daniel  fortalt  angående  de  ti  horn  og  det  lille  horn,  som
efterfulgte dem? Dan. 7, 24.

BEMÆRK: Den lille horn-magt skulle ‘være forskellig fra de tidligere,’ ‘forskelligt
fra alle de tidligere dyr’ (vers 7), en anderledes slags magt end dem, der var før
den. Ud af Roms opdelinger,  som fulgte omstyrtelsen af de tre barbariske riger,
antog paven kejsernes titel, ‘Pontifex Maximus’, og kombinerede åndelig autoritet
med verdslig  magt.  En hybrid,  som Gud udtrykkeligt  havde forbudt,  blev  født.
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Sammenlign med Joh. 18, 36. De, som hævdede at være Kristi menighed, oprettede
et jordisk rige. 

12. Hvad blev Daniel vist angående dette lille horns aktiviteter? Dan. 7, 25.

BEMÆRK:  En  trefoldig  beskyldning  rettes  af  himmelen  mod  denne  magt:
Blasfemiske påstande (sammenlign med Mark. 2,  7, Matt.  12, 31;  Joh. 10, 33),
forfølgelse af Guds folk og en påstand om at have ret til  at ændre Guds lov og
hellige tider.
 Blasfemi. Det pavelige præsteskabs påstand om at være i stand til at tilgive

synder  gentages  dagligt  i  skriftestolen.  Pavernes påstand om at  være Kristi
stedfortræder og dermed tilrane sig Helligåndens rolle er ligeledes blasfemi. Se
Joh. 14, 16-18. Endelig findes pavernes påstande om at være Gud i virkelighed
i : ‘The Catholic Encyclopedia’ Vol. 6, s. 48, som beskriver paven som : ‘ikke
bare et menneske, men som det var Gud og Guds stedfortræder.’ Pave Leo
XIII  skrev i et af sine hyrdebreve:  ‘Vi har på denne jord den Almægtige
Guds plads.’ Pave Innocent III skrev: ‘Paven er ikke bare et menneske, men
snarere  Gud på jorden.’  Han skrev også:  ‘Paven er  ikke bare  Jesu Kristi
repræsentant, men han er Jesus Kristus selv skjult under kødets slør.’

 Forfølgelse.  Western Watchman, et romersk katolsk tidsskrift (24. december,
1908) skrev: ‘Kirken har forfulgt. Kun en nybegynder i historie vil benægte
det... Protestanter blev forfulgt i Frankrig og Spanien med kirkens autoriteters
fulde godkendelse. Vi har altid forsvaret forfølgelsen af huguenotterne og den
spanske  inkvisition.’  Dr.  J.  Dowling,  History  of  Romanism, ss.  541-542,
skriver: ‘Fra pavedømmets fødsel i 606 og indtil nu er det blevet anslået af
forsigtige og troværdige historikere,  at  mere end halvtreds millioner  af  den
menneskelige  familie  er  blevet  slagtet  for  kætteri  af  pavelige  forfølgere,  et
gennemsnit  på  mere  end  fyrre  tusind  mord  for  hvert  år  pavedømmet  har
eksisteret.’

 Påstand  om  at  ændre  Guds  tider  og  lov.  Katolsk  litteratur  bevæger  sig
konsekvent fra det første af de ti bud til det tredje, som regnes for det andet.
Det  andet  bud,  der  forbyder  afgudsdyrkelse,  findes  ikke  i  den  romerske
katekismus. I mange år var den romerskkatolske kirkes konsekvente lære, at
sabbatten  blev  ændret  til  søndag  ved  den  katolske  kirkes  handling  f.  eks.
Geiermann:  Convert’s  Catechism  of  Catholic  Doctrine, 1946  ud.,  s.  50.
‘Kirken erstattede søndag med lørdag ved den guddommelige magt, som Jesus
Kristus skænkede hende... Det tredje [sic] bud befaler os at hellige søndag som
Herrens dag.’

‘Derpå sættes retten’
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13. Hvad var den sidste fase af Daniels drøm? Dan. 7, 9-14.

BEMÆRK: ‘Således tog det sig ud i profetens øjne, da han fik lov at se den store
og højtidelige  dag,  da al  jordens Dommer gennemgår  menneskenes  karakter  og
levned og  “gengælder enhver hans gerning.” Den Gamle af Dage er Gud Fader.
Salmisten siger: “Førend bjergene fødtes og jord og jorderig blev til, fra evighed til
evighed er du, o Gud.” Sal. 90, 2. Under denne retshandling, præsiderer han, der er
kilden til alt liv og ophavet til al lov. “Tusinde tusinder” og “titusind titusinder” af
hellige engle er til stede ved denne høje domstol som tjenere og vidner. “Og se,
med himmelens skyer kom én, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den
Gamle af Dage og førtes frem for ham; og magt og ære og herredom gaves ham, og
alle folk, stammer og tungemål skal tjene ham; hans magt er en evig magt, hans
rige kan ikke forgå.” Dan. 7, 13-14. Denne beskrivelse af Kristi komme er ikke
hans genkomst til jorden. Han kommer til den Gamle af Dage i himmelen for at
modtage magt og ære og herredømme, og dette skænkes ham ved slutningen af
hans gerning som mellemmand.’ Den Store Strid, s. 424.

14. Hvad skulle udfaldet være af disse ting? Dan. 7, 18. 22. 26-27. Sammenlign
med Matt. 25, 31-46.

BEMÆRK: ‘Her er betingelserne, på hvilke enhver sjæl vil blive udvalgt til evigt
liv. Din lydighed mod Guds befalinger vil bevise din ret til en arv med de hellige i
lyset. Gud har udvalgt en vis fortræffelighed af karakter; og enhver, som ved Kristi
nåde når hans kravs standard, vil få adgang til herlighedens rige. Alle, som ønsker
at  nå  denne karakters  standard,  er  nødt  til  at  anvende de  midler,  som Gud har
tilvejebragt til dette formål. Hvis du gerne vil arve den hvile, som er tilbage for
Guds børn, må du blive Guds medarbejder. Du er udvalgt til at bære Kristi åg, at
bære hans byrde og løfte hans kors. Du skal stræbe efter at gøre din “kaldelse og
udvælgelse urokkelig.” Gransk Skrifterne, og du vil se, at ikke én af Adams sønner
eller døtre er blevet udvalgt til at blive frelst i ulydighed mod Guds lov. Verden
sætter  Guds  lov  ud  af  kraft;  men  kristne  er  udvalgt  til  helliggørelse  gennem
lydighed mod sandheden. De er udvalgt til at bære korset, hvis de vil bære kronen.’
Fundamentals of Christian Education, s. 125.
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‘Hvor lang tid gælder synet?’

UDENADSVERS:  ‘Han  svarede:  “2300  aftener  og  morgener;  så  skal
helligdommen komme til sin ret igen!”’ Dan. 8, 14.

STUDIEHJÆLP: Budskaber til Menigheden, ss. 302-306.

Indledning
‘Vort folk, som forventer, at sådanne store og vigtige begivenheder snart skal

finde sted, burde kende begrundelserne for deres tro, så de kan være i stand til at
svare ethvert menneske, som spørger dem om begrundelsen for det håb, som er i
dem, med sagtmodighed og frygt. I sit ord har Gud åbenbaret sandheder, som vil
gavne hans menighed. Som et folk burde vi ivrigt studere profetierne; vi burde ikke
hvile, før vi er blevet intelligente angående emnet om helligdommen, som bringes
frem i Daniels og Johannes’ syner.’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 27.
november, 1883.

‘Der viste sig et syn for mig’

1. Hvornår  og  hvor  blev  Daniel  givet  større  indsigt  i  kommende
begivenheder? Dan. 8, 1-2.

BEMÆRK: Der er gået to år siden Daniels tidligere syn.
‘Daniel var nu en gammel mand. Han havde været i fangenskab fra 605 til dette år
eller sammenlagt omkring 55 år; og eftersom han nok var omkring 16 eller 18 år
gammel,  da han blev taget  til  Babylon,  ville han nu være over 70.’  Price,  The
Greatest of the Prophets, s. 159. 
‘Kort før Babylons fald grundede Daniel over disse profetier og bad Gud hjælpe
ham at forstå det åremål, som var omtalt heri. Ved denne lejlighed fik han en række
syner om rigernes opkomst og fald. Det første syn, som står omtalt i Daniels bogs
syvende kapitel, blev fortolket, men profeten fik dog ikke forklaring på alt. “Jeg,
Daniel, blev såre forfærdet over mine tanker,” skrev han om sin erfaring på denne
tid, “og mit ansigt skiftede farve; men jeg gemte sagen i mit hjerte.” Dan. 7, 28.
Daniel fik endnu et syn, som kastede lys over fremtidens begivenheder.’  Profeter
og Konger, s. 270.

2. Hvad blev Daniel først vist i sit syn? Dan. 8, 3-4.
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BEMÆRK: ‘Dette er en klar og nøjagtig udtalelse angående forholdet mellem disse
to folk. Perserne blev de dominerende medlemmer af unionen; men mederne blev
aldrig  behandlet  som  underordnede  eller  et  underlagt  folk,  men  snarere  som
forbundsfæller. Riget kendes altid som det medo-persiske rige.’ Price, The Greatest
of the Prophets, s. 161. 
‘Som en tyran stangede den medo-persiske vædder “mod vest, nord og syd.” I 547
f. Kr. pressede Kyros vestpå for at besejre Lydien og tage Babylon i 539. Idet han
drog mod syd, besejrede Kambyses Ægypten og Etiopien i 525. Darius Hystaspes
drog nordpå for at vælte skytherne i 512.’ Hardinge, Jesus is My Judge, s. 164.

3. Hvordan blev denne del af hans syn forklaret til Daniel? Dan. 8, 20.

BEMÆRK:  ‘Gabriel  forklarede,  at  “den  tvehornede  vædder...  er  kongerne  af
Medien  og  Persien.”  Nu  var  Daniel  på  kendt  grund.  Dette  passede  ind  i  den
historiske skitse, som han havde set fra to vinkler.  Ligesom bjørnens pukkelryg
pegede vædderens usymmetriske horn – det ene højere end det andet – på persisk
dominans.  Mederne  var  de  ældste  og  havde  været  de  stærkeste  og  havde
samarbejdet med perserne i årevis.’ Hardinge, Jesus is My Judge, s. 164.

‘Videre så jeg nøje til...’

4. Hvad var den næste udvikling i Daniels syn? Dan. 8, 5-7.

BEMÆRK: ‘Det er bemærkelsesværdigt, at mange af grækerne plejede at omtale
sig  selv  som  gedens  folk  og  brugte  geden  som  et  nationalt  symbol  eller  et
stammesymbol. På Lysimakus’ mønt, en af Alexanders generaler og efterfølgere,
blev Alexander repræsenteret som en gud med et horn på hovedet og et diadem.
Ingen ord behøves for at pointere, hvordan billedet af stor hastighed, som gives i
den  profetiske  beskrivelse  af  gedebukken...  nøjagtigt  passer  til  Alexanders
erobringers  forbavsende  hastighed  og  fuldendthed.’  Price,  The  Greatest  of  the
Prophets, s. 162.

5. Hvad skete der så med gedebukken? Dan. 8, 8.

BEMÆRK: ‘Alexander døde i år 323 f. Kr. på tinden af sin magt og sine erobringer
Alexander i år 323 f. Kr. Han havde en søn, men denne søn arvede ikke riget (se
Dan. 11, 4). I stedet for blev Alexanders rige delt mellem hans generaler. Der var
kamp imellem dem i en periode på tyve år. Men inden år 301 f. Kr. var der opstået
fire riger fra det politiske kaos, som umiddelbart efterfulgte Alexanders død. Disse
var 1. Makedonien under Cassander; 2. Thrakien og det nordvestlige Lille Asien
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under  Lysimakus;  3.  Syrien  og  Babylon  under  Seleukus;  og 4.  Ægypten  under
Ptolemæus.’ Shea, Daniel 7-12, s. 93.

6. Hvordan blev dette aspekt af synet forklaret til Daniel? Dan. 8, 21-22.

BEMÆRK: ‘Gedebukken repræsenterede Grækenland og dets “anselige horn” –
spidst,  aggressivt,  direkte  –  dets  første  konge,  Alexander  den  Store.  Denne
bemærkelsesværdige  unge mand med en lille og hengiven  makedonsk hær kom
farende fra vest med en sådan hastighed, at han tilsyneladende næsten ikke rørte
jorden. Dette blev allerede understreget ved panteren, der blev gjort hurtigere ved
tilføjelsen  af  to  par  vinger.  Hans  samtidige  Apian  skrev:  “Alexanders  rige  var
prægtigt i sin størrelse, i sine hære, i sine erobringers succes og hastighed, og det
manglede kun lidt i at være grænseløst og enestående, men det varede så kort tid, at
det var som et skinnende lynglimt.’ Hardinge, Jesus is My Judge, s. 165. 

‘Det voksede umådeligt’

7. Hvad viste sig dernæst i Daniels syn? Dan. 8, 9.

BEMÆRK: Udtrykket “fra det ene af dem” kan enten henvise til “de fire anselige”
[i den danske Bibel står der “fire andre”] eller til “himmelens fire vinde” [i den
danske  Bibel  står  der  “fire  verdenshjørner”].  Både  Dr.  William  Shea  og  Dr.
Gerhard  Hasel  har  vist,  at  den  hebraiske  grammatik  kræver,  at  det  lille  horn
fremstår fra en af himmelens fire vinde snarere end fra et af de fire horn, som var
en del af Alexanders rige. De, som gerne vil vide mere, kan læse: Shea:  Selected
Studies On Prophetic Interpretation, ss. 41-43 og artiklen af Hasel i Holbrook udg.,
Symposium on Daniel, ss. 387-394. De, som lærer,  at det lille horn er Antiokus
Epifanes,  en  ukendt  og i  det  store  og hele ikke  en  fremgangsrig  konge af  den
syriske del af Alexanders rige, lærer, at det lille horn kom fra et af de fire horn.
Ifølge  rækkefølgen  i  synerne  i  Dan.  2  og  7  følger  Rom efter  Babylon,  Medo-
Persien og Grækenland.  Det  er  dette,  som vi  må forvente  her.  Rækkefølgen  af
vædder  =  Medo-Persien,  beskrevet  som  “mægtig”  (vers  4);  gedebukken  =
Grækenland, beskrevet som “såre mægtig” (vers 8), forbereder os for det lille horn
= Rom, beskrevet som “umådeligt” (vers 9).

8. Hvordan beskrev Gabriel det lille horn? Dan. 8, 23-24. Sammenlign med 5
Mos. 28, 49-53.
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BEMÆRK:  ‘Mens  inspirationens  Ånd  hvilede  over  Moses,  så  han  langt  ind  i
fremtiden og beskrev de frygtelige begivenheder,  der udspilledes,  da Israel  blev
endeligt forkastet som en nation, og de romerske hære ødelagde Jerusalem: “Herren
skal opbyde imod dig et folk fra det fjerne, fra jordens yderste ende, et folk med
ørnens flugt, et folk, hvis sprog du ikke forstår, et folk med hårde ansigter, der ikke
tager  hensyn  til  de  gamle  eller  viser  skånsel  mod de  unge.”  Han  gav  også  en
levende  beskrivelse  af  landets  fuldstændige  ødelæggelse  og  folkets  frygtelige
lidelser under Titus’ belejring af Jerusalem mange århundreder senere.’ Patriarker
og Profeter, s. 238. 

‘Det hovmodede sig mod hærens øverste’

9. Hvad blev Daniel  fortalt  om Roms militære erobringer? Dan. 8,  9.  24.
(Angående ‘det herlige land’ se Zak. 7, 14, Sal. 106, 24.)

BEMÆRK: ‘Det lille horn voksede sig stort mod syd... Ægypten blev gjort til en
provins i Romerriget i år 30 f. Kr. og fortsatte som det i nogle århundreder. Det lille
horn voksede sig stort  mod øst.  Dette  var  også sandt om Rom. Rom besejrede
Syrien i år 65 f. Kr. og gjorde den til en provins. Det lille horn voksede sig stor
mod det herlige land. Juda kaldes det herlige land i mange skriftsteder. Romerne
gjorde den til en provins i deres rige i år 63 f. Kr.’ Smith, Daniel & the Revelation,
1918 udg., s. 176.

10. Hvordan bliver den næste fase af Roms aktivitet beskrevet? Dan. 8, 10-13.
25.

BEMÆRK: ‘Derpå  så jeg  med hensyn  til  det  “daglige”  i  Dan.  8,  12,  at  ordet
“offer” blev tilføjet ved menneskers kløgt og ikke hører til skriftstedet.’ Budskaber
til Menigheden, s. 94.
‘Vi ser, at der nævnes to oprør: a. det fortsættende oprør (Dan. 8, 12); (ofte kaldt
det “daglige”) og b. det ødelæggende oprør (Dan. 8, 13). Disse to oprør (opstande)
involverer  ikke  bare  jorden,  men  også  himmelens  hære,  endog  herskeren  over
himmelens hære (Dan. 8, 10-11). Disse to oprør er to på hinanden følgende trin af
den store åndelige krig, som beskrives: Først, det “fortsættende oprør,” og så ser
profeten en hær, som gives til den lille hornmagt imod det “fortsættende oprør”
(Dan. 8, 12).’ Grosboll, God Predicts Your Future, s. 40.
I hver fremstilling af Rom i Daniels syner, bliver to på hinanden følgende faser
beskrevet. I Dan. 2 bliver benene af jern efterfulgt af fødderne, som delvis var ler
og delvis jern. I Dan. 7 bliver vægten flyttet fra selve det fjerde dyr til hornene, som
vokser ud af dets hoved og især det lille horn. Her i Dan. 8, 13 bliver vi vist det
“daglige” eller fortsættende oprør, efterfulgt af det ødelæggende oprør.
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‘Fyrsternes Fyrste’

11. Hvem er himmelens hær? Dan. 8, 10. Sammenlign med Dan. 8, 24; 2 Mos.
12, 41.

BEMÆRK:  ‘Da engelen forklarede synet i Dan. 8, 17-26, forklarede han, at det
mægtige  og  hellige  folk  skulle  ødelægges  af  denne  magt.  Guds  folk  omtales  i
Bibelen  som Herrens  hær.’  (Se  2  Mos.  12,  41;  Jos.  5,  14-15.)  Grosboll,  God
Predicts Your Future, s. 42.

12. Hvem er ‘hærens øverste’? Dan. 8, 11. Sammenlign med Dan. 8, 25b.

BEMÆRK: Hærens  øverste  [i  den  engelske  ‘hærens  Fyrste’]  kaldes  ‘fyrsternes
Fyrste’  i  vers  25.  Udtrykket  ‘Fyrste’  anvendes  om  Kristus  mange  steder  i
Skrifterne, for eksempel Es. 9, 6, ‘Fredsfyrsten,’ Dan. 9, 25, ‘en salvet, en fyrste’ [i
den engelske ‘Fyrsten Messias’], Dan. 10, 13, ‘Mikael, den ypperste fyrste’ [ifølge
margenen i den engelske Bibel], Dan. 10, 21, ‘Mikael, eders Fyrste,’ Dan. 11, 22,
‘Pagtsfyrste,’ Dan. 12, 1, ‘Mikael... den store fyrste, som værner dit folks sønner,’
Ap.G. 3, 15, ‘livets banebryder’ [i den engelske ‘livets Fyrste’], Ap.G. 5, 31, ‘fører
og frelser’ [i den engelske ‘En Fyrste og en Frelser’], Åb. 1, 5, ‘Den, der hersker
over jordens konger’  [i den engelske ‘Fyrsten over jordens konger’].  Kun Jesus
Kristus kan betragtes som ‘hærens Fyrste.’

13. Hvad skulle være det lille horns endelige skæbne? Dan. 8, 25. Sammenlign
med Dan. 2, 45.

BEMÆRK: Udtrykket  ‘ikke ved menneskehånd’ henviser tydeligt til Guds sidste
indgriben på sit folks vegne.

‘Hvor lang tid?’

14. Hvilket spørgsmål stilles angående dette syn? Dan. 8, 13. Sammenlign med
Dan. 12, 6. 8; Åb. 6, 10 og 1 Mos. 4, 10.

BEMÆRK:  ‘Hvis  Daniel  havde  fået  tid,  havde  han  måske  selv  stillet  dette
spørgsmål,  men Gud er  altid klar  til  at  tage sig af  vore ønsker og nogle gange
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besvare, inden vi overhovedet beder.’ Smith, Daniel & the Revelation, 1918 udg., s.
178.
‘Spørgeren blev identificeret som Gabriel [vers 16]. Den anden, der blev betegnet
“en hellig Palmoni” [Dan. 8, 13, margen i den engelske Bibel] befalede: “Gabriel,
få Daniel til at forstå.” Personen blev kaldt Palmoni – “Underfuld” eller “Den, der
tæller hemmeligheder.” Dette navn er dannet af to ord, pele og mene. Pele angiver
ting, der er usædvanlige eller mirakuløse, inklusiv Guds underfulde færden med sit
folk. Det er et navn for Gud [Es. 9, 6]... Den mystiske hånd skrev mene to gange på
væggen  af  Belsazzars  festsal  for  at  betegne  hvor  “talt”  og  forseglet,  Babylons
skæbne var.  Den  præcise  nøjagtighed  af  de  halvfjerds  åruger  og  rensningen  af
helligdommen  dag  2300  og  andre  tidslinier  i  Daniel  viser  den  guddommelige
“Kronolog”s  nøjagtighed.  Han  er  evighedens  Regnskabsfører,  Dommer  og
Tidsdommer.’ Hardinge, Jesus is my Judge, s 173.

15. Hvordan bliver spørgsmålet besvaret? Dan. 8, 14.

BEMÆRK: Tidligere syner sluttede med guddommelige indgriben. Dan. 2 sluttede
med Klippen, som ødelægger alle jordiske riger, inden den fylder hele jorden som
Guds evige rige. Dan. 7 sluttede med dommen i himmelen, som faldt ud til fordel
for Guds folk og imod de magter, der havde undertrykt dem. Disse magter mister
deres rige, og i stedet for indtager de hellige det. Det må derfor forventes, at dette
syn vil relatere til de samme begivenheder. Men her bliver denne guddommelige
indgriben beskrevet med helligdommens symbolik,  som profeten var godt  kendt
med.
‘Erev boqer, “aften-morgen,” er entalsnavneord, som betyder “dag,” når de bruges
sammen.  Jesus  svarede  Gabriel,  at  på  “dag  2300,”  eller  den  “2300.  dag”  ville
helligdommen bliver renset. Eftersom denne tjeneste fandt sted én gang om året,
måler udtrykket Yom Kippurs årsdage. Den 2300. forsoningsdag ville derfor falde
2300 år efter et eller andet startpunkt. I deres næste møde sendte den Underfulde
Tæller (Palmoni, Dan. 8, 13, margen) Gabriel til at fortælle Daniel, at han skulle
begynde at tælle disse årsdage for Yom Kippur fra år 457 f. Kr.’ Hardinge, Jesus is
My Judge, s. 175.

16. Hvorfor forklarede Gabriel  ikke denne del  af  synet  til  Daniel  på dette
tidspunkt? Dan. 8, 26-27.

BEMÆRK: ‘Han var nu en gammel mand. Han havde praktisk talt tjent som en
slave hele sit liv, selvom han blev betragtet som en betroet embedsmand i en høj
stilling: og han var blevet gammel med det sikre håb om, at de halvfjerds år af det
forudsagte fangenskab (Jer. 25, 11) snart skulle udløbe, og at en genoprettelse af
Jerusalem så skulle finde sted... Nu så det ud, som om dette berettigede håb blev
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barskt  kastet  til  jorden.  Intet  under  at  han besvimede.  Det  er  heller  ikke noget
under, når man tager i betragtning, hvilken slags person han var, at vi finder ham i
færd med at tage fat på et bestemt program med bøn og søgning af Gud for at lære
den enkle sandhed om det hele, så snart han kunne komme omkring igen og kunne
finde  lidt  hvile  fra  presserende  officielle  pligter.’  Price,  The  Greatest  of  the
Prophets, ss. 214-215.
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‘Mærk dig ordet og agt på åbenbaringen’

UDENADSVERS: ‘Og jeg bad til Herren min Gud, bekendte og sagde: “Ak, 
Herre, du store, forfærdelige Gud, som holder fast ved pagten og miskundheden 
mod dem, der elsker dig og holder dine bud!”’ Dan. 9, 4.
STUDIEHJÆLP: Profeter og Konger, s. 340.

Indledning
‘Eftersom tiden nærmede sig for afslutningen af de halvfjerds års fangenskab,

blev Daniel meget optaget af Jeremias’ profetier. Han så, at tiden var nær, da Gud
ville  give  sit  udvalgte  folk  en  ny  anledning,  og  med faste,  ydmygelse  og  bøn
trængte han ind på himmelens Gud på Israels vegne.’ Det Virkelige Liv, s. 50. 

‘Det åremål’

1. Hvad bestemte Daniel sig for at studere som følge af dette syn? Dan. 9, 1-
2. Sammenlign med Jer. 25, 11-12. 

BEMÆRK: ‘Ved slutningen af synet hørte han “en hellig tale, og en anden hellig
spurgte  den talende:  “Hvor lang tid gælder synet...””  Dan.  8,  13. Da han hørte
svaret: “2300 aftener og morgener; så skal helligdommen komme til sin ret igen”
(14. vers), blev han tvivlrådig. Han bad af hele sit hjerte for at få klarhed over, hvad
synet  betød.  Han  kunne  ikke  forstå,  hvilken  forbindelse  der  var  mellem  de
halvfjerds års fangenskab, som var forudsagt ved Jeremias, og de 2300 år, som den
himmelske gæst i synet havde sagt skulle forløbe, før Guds helligdom kom til sin
ret igen. Engelen Gabriel gav ham en delvis forklaring, men da profeten hørte disse
ord: “Men du skal lukke for synet; thi det gælder en fjern fremtid,” blev han syg...
Daniel var stadig meget bekymret på Israels vegne og gav sig atter til at studere
Jeremias’ profetier. De var meget tydelige.’ Profeter og Konger, s. 270.

2. Hvornår indtraf disse begivenheder? Dan. 9, 1-2. Sammenlign med Dan. 
6. 

BEMÆRK: Darius’ regeringstid var meget kort, og Daniel nævner kun hans første
år. Se også Dan. 11, 1. Det kan godt ske, at de bønner, der førte til Daniels erfaring
i løvekulen, var knyttet til hans studier af Jeremias’ profeti.
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3. Hvad besluttede Daniel sig for at gøre som et resultat af sit studium af 

Skrifterne? Dan. 9, 3.

BEMÆRK: ‘Med tro grundet på profetiens sikre ord bønfaldt Daniel Herren om
disse  løfters  hurtige  opfyldelse.’ Second Advent  Review & Sabbath Herald,  21.
marts, 1907.

‘Og hørte ikke på dine tjenere, profeterne’

4. Hvad var hovedindholdet af Daniels bøn? Dan. 9, 4-15. 18-19.

BEMÆRK: ‘Daniel fremholder ikke sin egen troskab for Herren. I stedet for at
påberåbe sig sin renhed og hellighed, gør denne ærede profet sig ydmygt til et med
de virkeligt  syndige  i  Israel.  Den visdom, som Gud havde tildelt  ham, overgik
verdens store mænds visdom lige så meget  som solens lys,  når  den skinner på
himmelen om middagen, er klarere end den svageste stjerne. Men læg mærke til
bønnen fra denne mand, som var så højt æret af himmelen. I dyb ydmygelse, med
tårer og sønderknust hjerte beder han for sig selv og for sit folk. Han blotter sin sjæl
for  Gud,  bekender  sin  egen  uværdighed  og  anerkender  Herrens  storhed  og
majestæt. Hvilken alvor og inderlighed er hans bøn ikke præget af! Han rækker
troens hånd op for at gribe den Allerhøjestes usvigelige løfter. Hans sjæl kæmper i
heftig smerte.  Og han får  beviset  for,  at hans bøn er hørt.  Han ved, at han har
vundet sejr. Hvis vi som et folk ville bede som Daniel bad, og kæmpe, som han
kæmpede,  idet  vi  ydmyger  vor  sjæl  for  Gud,  da  ville  vi  opnå  lige  så
betydningsfulde  svar  på  vore  bønner,  som  blev  Daniel  til  del.  Hør,  hvor
indtrængende han fremfører sin sag for den himmelske ret.’  Det Virkelige Liv, ss.
50-51. 

5. Hvad lå især Daniel på hjertet? Hvornår bad Daniel? Dan. 9, 16-17. 21.
Sammenlign med Dan. 8, 14.

BEMÆRK:  ‘Med en stærk længsel vender Daniels hjerte sig mod Guds ødelagte
helligdom. Han ved, at dens lykke kun kan genoprettes, dersom Israel angrer deres
overtrædelser af Guds lov og bliver ydmyge, trofaste og lydige.’ Det Virkelige Liv,
s. 52.
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‘Medens jeg talte og bad’

6. Hvem kom som svar på Daniels bøn? Dan. 9, 20-21. Sammenlign med Es.
65, 24.

BEMÆRK: ‘Medens Daniel beder, kommer englen Gabriel hastigt flyvende ned fra
de himmelske sale for  at  fortælle  ham, at  hans bøn er  blevet  hørt  og besvaret.
Denne mægtige engel havde fået til opgave at give ham indsigt og åbenbare for
ham kommende tiders mysterier. Medens Daniel således alvorligt søgte at kende og
forstå sandheden, blev han sat i forbindelse med himmelens udsendte budbringer.’
Det Virkelige Liv, s. 52.
‘Det  var  Gabriel,  den engel,  som i  rang  fulgte  lige  efter  Guds Søn,  der  bragte
Daniel dette guddommelige budskab. Det var Gabriel,  “hans engel,” som Kristus
sendte for at åbenbare fremtiden for den elskede discipel Johannes; og der lyses
velsignelse over dem, der læser og hører profetiens ord og holder fast ved det, der
er skrevet i den. Åb. 1, 3.’ Den Store Mester, s. 150.

7. Hvordan  forklarede  Gabriel  sin  mission  for  Daniel?  Dan.  9,  22-23.
Sammenlign med Dan. 8, 16. 

BEMÆRK: ‘Alligevel havde Gud befalet sit sendebud: “Udlæg ham synet!” Dette
bud måtte opfyldes. For at adlyde det kom engelen atter nogen tid efter tilbage til
Daniel og sagde: “Daniel, jeg er nu kommet for at give dig indsigt,” “så mærk dig
ordet og agt på åbenbaringen.” Dan. 8, 27. 16; 9, 22. 23. 25-27. Der var et vigtigt
punkt i synet i kapitel otte, som ikke var blevet udlagt, nemlig det, som angik tiden,
-  tidsperioden  på  de  2300  dage;  derfor  dvæler  engelen,  da  han  fortsætter  sin
forklaring, hovedsagelig ved, hvad der angår tiden.’ Den Store Strid, s. 288.

‘Halvfjerdsindstyve uger er fastsat’

8. Hvilken tidsperiode begyndte Gabriel at forklare for profeten? Dan. 9, 
24a. 

BEMÆRK:  ‘Det  ord,  som  her  oversættes  ved  “fastsat,”  betyder  bogstaveligt
“afskåret.” Halvfjerdsindstyve uger, det vil sige 490 år, betegnes af engelen som
særligt afskåret til jøderne. Men af hvad var de afskåret? Da de 2300 dage var den
eneste tidsperiode, som omtales i det ottende kapitel, måtte det være dette tidsrum,
hvorfra  de  halvfjerdsindstyve  uger  blev  skåret  bort;  de  halvfjerdsindstyve  uger
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måtte  følgelig  være  en  del  af  de  2300 dage,  og  de  to  perioder  måtte  begynde
samtidig. ’Den Store Strid, s. 289.

9. Hvad skulle finde sted i løbet af den tidsperiode? Dan. 9, 24.

BEMÆRK: ‘Overtrædelsen skulle fuldendes; det vil sige,  det jødiske folk skulle
fylde deres overtrædelsesbæger, som de gjorde ved forkastelsen og korsfæstelsen af
Kristus.  Der  skulle  gøres  ende på synder  eller  syndofringer  skulle  gøres.  Dette
fandt sted, da det store offer blev gjort på Golgata. Der skulle tilvejebringes soning
for misgerninger. Dette blev gjort ved Guds Søns offerdød. Der skulle hidføres evig
retfærdighed; den retfærdighed, som vor Herre åbenbarede i sit syndfrie liv. Synet
og  profetien  skulle  besegles  eller  gøres  sikkert.  Profetien  efterprøves  ved  de
begivenheder,  som skulle  finde sted i  de halvfjerds  uger.  Ved dette  bestemmes
gyldigheden  af  hele  synet.  His  denne  periodes  begivenheder  bliver  nøjagtigt
opfyldt, så er profetien fra Gud og vil blive opfyldt; og hvis disse halvfjerds uger
opfyldes som uger af år, så er de 2300 dage, som disse er en del af, lige så mange
år. Således giver begivenhederne i de halvfjerds uger en nøgle til hele synet. Og det
“allerhelligste”  skulle  salves;  det  allerhelligste  i  himmelens  helligdom.’  Smith,
Daniel & the Revelation, 1918 udg., s. 217. 

10. Hvornår skulle denne periode begynde? Dan. 9, 25a.

BEMÆRK:  ‘Engelen  forkyndte,  at  de  halvfjerdsindstyve  uger  skulle  regnes  fra
udstedelsen af befalingen om at genoprette og bygge Jerusalem. Hvis tidspunktet
for denne befaling kunne findes, så ville udgangspunktet for den store tidsperiode
på de 2300 dage med sikkerhed kendes. I det syvende kapitel i Ezras bog finder
man  denne  forordning.  Ezra  7,  12-  26.  Den  blev  i  sin  fuldstændige  skikkelse
udstedt af Artaxerxes, Persiens konge, år 457 før Kristus. Men i Ezras bog 6, 14
siges  der,  at  Herrens  hus  i  Jerusalem blev  bygget  “efter  Kyros’  og Darius’  og
perserkongen Artaxerxes’ befaling.” Disse tre konger, som skabte, atter bekræftede
og  fuldendte  forordningen,  bragte  den  derved  til  den  fuldkommenhed,  som
profetien krævede for at betegne begyndelsen på de 2300 år. Hvis man regner med
år 457 før Kristus, den tid, hvor forordningen blev fuldendt, som tidspunktet for
befalingens udstedelse,  syntes  enhver enkelthed med hensyn til  profetien om de
halvfjerdsindstyve uger at være blevet opfyldt.’ Den Store Strid, ss. 289-290. 

11. Hvor lang en periode skulle der gå fra udstedelsen af befalingen indtil 
Fyrsten Messias’ tilsynekomst? Hvor meget af denne tid skulle bruges på 
at genopbygge byens gader og mure? Dan. 9, 25.
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BEMÆRK:  “Fra den tid ordet  om Jerusalems genrejsning og opbyggelse udgår,
indtil Fyrsten Messias kommer, er der syv uger og toogtresindstyve uger,” [fra den
engelske] - ‘nemlig niogtres uger eller 483 år. Artaxerxes’ befaling trådte i kraft om
efteråret i 457 f. Kr. 483 år fra denne dato rækker til år 27 e. Kr. På det tidspunkt
gik  profetien  i  opfyldelse.  Ordet  “Messias”  betyder  “en  salvet.”  Det  var  om
efteråret år 27 e. Kr., at Kristus blev døbt af Johannes og modtog Åndens salvelse.
Apostlen Peter forkynder, at “Gud salvede” Jesus fra Nazaret “med Helligånd og
kraft” (Ap.G. 10, 38), og Frelseren selv siger: “Herrens Ånd er over mig, fordi han
salvede mig, at jeg skal gå med glædesbud til fattige” (Luk. 4, 18). Efter dåben
drog Jesus til Galilæa “og prædikede Guds evangelium og sagde: “Tiden er inde.””
(Mark. 1, 14. 15.)’ Konfrontation, s. 274.

12. Hvad skulle der ske i løbet af den sidste del af profetien? Dan. 9, 26a. 27a.

BEMÆRK: ‘Og pagten skal ophæves [i den engelske: bekræftes] for de mange i én
uge.” Denne uge er den sidste af de halvfjerds; de sidste syv år af den tid, der særlig
var fastsat til jøderne. I den tid – fra år 27 til år 34 e. Kr. – prædikede Kristus selv
først evangeliet  og derefter hans disciple specielt for jøderne. Da apostlene blev
sendt  ud  med  det  glade  budskab,  lød  Frelserens  anvisning:  “Gå  ikke  ud  på
hedningers veje og ikke ind i samaritaneres byer! Gå hellere til de fortabte får af
Israels hus!” (Matt. 10, 5-6). “I ugens sidste halvdel skal slagtoffer og afgrødeoffer
ophøre.” Det var år 31 e. Kr. – tre og et halvt år efter dåben – at Kristus blev
korsfæstet. Med det store offer, der bragtes på Golgata, ophørte det offersystem,
der i fire tusinde år havde peget fremad mod Guds Lam. Forbilledet havde mødt sit
modbillede,  og alle det  ceremonielle  systems slagtofre og afgrødeofre skulle nu
ophøre.’ Konfrontation, ss. 274-275.

13. Hvad skulle være byens og helligdommens skæbne? Dan. 9, 26b. 27b. 
Sammenlign med Matt. 24, 15-20; Luk. 21, 20-24; 19, 42-44.

BEMÆRK:  ‘Da  templet  var  blevet  ødelagt,  faldt  hele  byen  hurtigt  i  romernes
hænder.  De  jødiske  ledere  forlod  deres  uindtagelige  tårne,  og  Titus  fandt  dem
rømmede. Han stirrede forundret på dem og sagde, at det var Gud, der havde ladet
dem  falde  i  hans  hånd,  for  selv  de  kraftigste  krigsmaskiner  kunne  intet  have
formået over for disse vældige fæstningsværker. Både byen og templet blev revet
ned til grunden, og den plads, hvor helligdommen havde ligget, blev pløjet som en
mark. (Jer. 26, 18). Under belejringen og det efterfølgende myrderi omkom over en
million af indbyggerne. De overlevende blev ført bort som fanger, solgt som slaver,
eller slæbt til  Rom for at  kaste glans over sejrherrernes  triumftog,  kastet  for  de
vilde  dyr  i  amfiteatrene  eller  adspredt  over  hele  jorden,  hvor  de  levede  som
hjemløse.’ Den Store Strid, ss. 28-29.
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14. Hvornår blev resten af synet åbenbaret for Daniel? Dan. 10, 1.

BEMÆRK:  ‘Ved  den  anledning,  som  netop  er  beskrevet,  gav  englen  Gabriel
Daniel al den undervisning, som han på det tidspunkt var i stand til at modtage.
Nogle få år senere ønskede profeten imidlertid at vide mere om de emner,  som
endnu ikke  var  helt  forklaret,  og  han  søgte  igen  lys  og  visdom fra  Gud.’  Det
Virkelige Liv, s. 53.
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‘Jeg så dette vældige syn’

UDENADSVERS: ‘Så rørte  atter  en som et  menneske  at  se til  ved mig og
styrkede mig; og han sagde: “Frygt ikke, du højt elskede mand! Fred være med dig,
vær trøstig og ved godt mod!” Og som han talede med mig, følte jeg mig styrket og
sagde: “Tal, herre, thi du har styrket mig!”’ Dan. 10, 18-19. 

STUDIEHJÆLP: Det Virkelige Liv, ss. 53-56.

Indledning
‘Daniel var en ældet mand. Han havde levet sit liv omgivet af et hedensk hofs

fortryllelse, og hans sind havde været bebyrdet med et stort riges anliggender. Dog
vendte han sig bort fra alt dette for at ydmyge sig for Gud og søge kundskab om
den Højestes hensigter. Og som svar på hans bønner blev lys fra himmelen meddelt
til dem, som lever i de sidste dage. Med hvilken alvor skulle vi da ikke søge Gud,
så  han  kan  give  os  forstand  til  at  fatte  de  sandheder,  som er  sendt  til  os  fra
himmelen.’ Det Virkelige Liv, s. 54. 

‘Han forstod synet’

1. Hvornår blev Daniel endelig i stand til at forstå de ting, som blev ham
åbenbaret? Dan. 10, 1.

BEMÆRK: Synet var blevet givet i Daniel 8. Gabriel havde forklaret en stor del af
synet i Dan. 8, 19-26. Det var dog ikke muligt for ham at fuldende denne forklaring
på grund af  Daniels besvimelse,  selvom det  var muligt  for  ham at  fortælle den
gamle profet,  at  synet om  ‘aftenen og morgenen’ (dvs. Dan. 8, 14. Husk på, at
denne profeti  angik ‘aften-morgen 2300’) ville omfatte mange dage. Da Gabriel
vendte tilbage til Daniel, var det muligt for ham at forklare den del af synet, som
specielt angik det jødiske folk. Den forklaring sluttede med Jerusalems ødelæggelse
af romerne. Nu kunne det se ud, som om resten af synet var blevet forklaret til
profeten.

2. Hvad var Daniels reaktion, da tidslængden omfattet  i  synet,  gik op for
ham? Dan. 10, 2-3.

BEMÆRK: Igen er Daniel bedrøvet af det, han har lært om den tid, der ville gå,
inden synet skulle opfyldes.
‘Herrens tjenere kan ikke sige det samme i dag, som profeten Daniel sagde: “Den
fastsatte tid var lang.” (Dan. 10, 1.) Det vil ikke vare længe, før Guds vidner har 
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fuldført deres opgave og beredt Herrens vej.’ Vejledning for Menigheden, bind 3, s.
13.
‘Ventetiden  falder  måske  lang,  sjælen  er  måske  nedbøjet  på  grund  af
vanskeligheder, og mange af dem, som man har stolet på, giver måske op på vejen,
men lad os tillidsfuldt sige som profeten, der forsøgte at sætte mod i Juda under et
frafald, som ikke har noget sidestykke: “Herren er i sin helligdom; stille for ham, al
jorden!” Hab. 2, 20. Lad os altid huske det opmuntrende budskab: “Synet står ved
magt, træffer ind til tide, usvigeligt iler det mod målet; tøver det, bi så på det, thi
det kommer; det udebliver ikke... Men den retfærdige skal leve ved sin tro.” Hab. 2,
3-4.’ Profeter og Konger, s. 190.

‘En mand, der var iført linnede klæder’

3. Hvordan reagerede himmelen over for Daniels sorg efter hans tre uger i
sorg? Dan. 10, 4-6.

BEMÆRK: Hiddekel er floden Tigris.
‘Jesus er vor ven, hele himmelen er interesseret i vor velfærd, og vor ængstelse og
frygt bedrøver Guds Helligånd. Vi bør ikke bekymre os, for det irriterer og trætter
os  blot,  men hjælper  os  ikke  at  udholde prøvelser.  Vi  bør ikke  nære  en  sådan
mistillid til Gud, at vi gør det til vor hovedopgave at sikre os imod at komme til at
lide nød, som om vor lykke bestod i jordiske ting. Det er ikke Guds vilje, at hans
folk skal tynges af bekymringer. Men vor Herre siger ikke, at der ikke er nogen
farer  på vejen. Han har ikke i sinde at tage sit folk ud af den syndige og onde
verden, men han henviser os til et tilflugtssted, der aldrig svigter. Han giver dem,
der er trætte og tyngede af bekymringer, denne indbydelse: “Kom hid til mig, alle I,
som er  trætte  og  tyngede  af  byrder,  og  jeg  vil  give  jer  hvile.”  Læg  det  åg  af
ængstelse og jordiske bekymringer bort, som I har lagt på jeres egen nakke, og “tag
mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde
hvile for jeres sjæle.” Matt 11, 28-29. Vi kan finde hvile og fred i Gud.’ Patriarker
og Profeter, s. 146.

4. Hvem var det, der viste sig for Daniel? Åb. 2, 18. Sammenlign med Dan.
12, 6-7.

BEMÆRK:  ‘Denne beskrivelse ligner den, som Johannes gav af Kristus, da han
blev åbenbaret for ham på øen Patmos. Ingen ringere end Guds Søn viste sig for
Daniel.  Vor  Herre  kommer  med  en  anden  himmelsk  budbringer,  som  skal
undervise Daniel om, hvad der skal ske i de sidste dage.’ Det Virkelige Liv, s. 54.
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‘Der blev ikke kraft tilbage i mig’

5. Hvordan reagerede Daniels ledsagere over for dette syn? Dan. 10, 7.

BEMÆRK: ‘Hvis én engel fra himmelen fik de romerske soldater til at falde ned
som døde, hvordan kan så de, som er uforberedte og ikke hellige udholde synet og
leve,  når  Jesus kommer i  sin Faders  herlighed med ti  tusind engle  i  følge.  Åh,
hvordan kan syndere udholde dette syn! De vil bønfalde klipperne og bjergene om
at  falde  over  dem og skjule  dem for  hans  åsyn,  som sidder  på  tronen,  og  for
Lammets vrede.’ Youth’s Instructor, 1. april, 1854.

6. Hvordan reagerede Daniel selv over for synet? Dan. 10, 8-9.

BEMÆRK: ‘En sådan erfaring vil alle, som er virkelig helliggjorte, få. Jo klarere
deres syn på Kristi storhed, herlighed og fuldkommenhed er, jo tydeligere vil de se
deres egen svaghed og ufuldkommenhed. De har ingen tilbøjelighed til at gøre krav
på en syndfri karakter; det, som i dem forekom ret og smukt, vil i modsætning til
Kristi renhed og herlighed synes blot uværdigt og fordærvet. Det er, når mennesket
er  skilt  fra  Gud og har  et  meget  uklart  billede af  Kristus,  at  det  siger:  “Jeg er
syndfri. Jeg er helliggjort.”’ Det Virkelige Liv, s. 54.

‘Dine ord blev hørt’

7. Hvordan henvendte det himmelske sendebud sig til Daniel? Dan. 10, 11-
12.

BEMÆRK: ‘Hvilken stor ære himmelens Majestæt viste Daniel! Han trøstede sin
skælvende tjener og forsikrede ham om, at hans bønner var blevet hørt i himmelen.
Som svar på den indtrængende bøn blev englen Gabriel sendt for at påvirke den
persiske konges hjerte. Regenten havde modstået Guds Ånds påvirkning i de tre
uger, Daniel fastede og bad, men himmelens fyrste, overenglen Mikael, blev sendt
for at bøje den stejle konges hjerte til at tage nogle afgørende beslutninger som svar
på Daniels bøn.’ Det Virkelige Liv, s. 55.

8. Hvad havde forsinket himmelens respons på profetens sorg? Dan. 10, 13.

BEMÆRK: ‘Mens Satan arbejdede  på at  påvirke de øverste  myndigheder  i  det
medo-persiske rige til at vise Guds folk deres mishag, arbejdede himmelske engle
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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. Gabriel sagde:  “Perserrigets fyrste stod mig imod i en og
tyve dage, men se, da kom Mikael, en af de ypperste fyrster, mig til hjælp; ham lod
jeg blive der hos perserkongernes fyrste.” Dan. 10, 13. Himmelen gjorde alt for at
hjælpe Guds folk. Til sidst var sejren sikret. De fjendtlige kræfter blev holdt i skak,
så  længe  Kyros  levede,  og  ligeledes  under  hans  søn  Kambyses,  som regerede
omkring syv et halvt år.’ Profeter og Konger, s. 278.
En anden læsemåde for ‘Mikael, en af de ypperste fyrster,’ er ‘Mikael, den ypperste
eller  øverste  af  fyrsterne.’  Navnet  ‘Mikael’  betyder  ‘Han,  som er  ligesom  den
Allerhøjeste.’  (Nogle  kommentatorer  udtrykker  det  som  et  spørgsmål.)  Lucifer
begærede denne titel.  Se Es.  14, 14.  Men den tilhører  retmæssigt  ham, som vi
kender som Jesus Kristus. Sammenlign med Fil. 2, 6 og Joh. 1, 1. Mikael kaldes
ved dette navn fem gange i Skrifterne (tre gange i Daniel, en gang i Judas og en
gang i Åbenbaringen). Henvisningerne i Det Nye Testamente beskriver ham som
englenes Leder. I 1 Tess. 4, 16 bliver vi fortalt, at Ærkeenglens røst vil kalde de
døde i Kristus til at stå op. Joh. 5, 28-29 viser, at den røst, som vil kalde de døde til
at stå op, er Kristi røst.

‘Nu er jeg kommet for at lade dig vide...’

9. Hvad  var  Gabriels  formål  med  at  komme  til  Daniel?  Dan.  10,  14.
Sammenlign med Dan. 8, 16-17; 9, 21-23.

BEMÆRK: ‘Engelens ord:  “Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn,” viser os, at
han indtager en høj stilling i de himmelske boliger. Da han kom med et budskab til
Daniel, sagde han: “Ikke én hjælper mig imod dem undtagen Mikael, eders fyrste.”
Dan. 10, 21. Frelseren taler om Gabriel  i  Åbenbaringen, idet han siger,  at  “han
sendte bud ved sin engel og gav det til kende i billeder for sin tjener Johannes.” Åb.
1,  1.  Og  engelen  sagde  til  Johannes:  “Jeg  er  din  medtjener  og  dine  brødre
profeternes.” Åb. 22, 9. Hvilken vidunderlig tanke - at den engel, der i værdighed
kommer lige efter Guds Søn, er udvalgt til at forkynde Guds hensigter for syndige
mennesker!’ Den Store Mester, s. 58.

10. Hvad var Daniels reaktion på Gabriels ord? Dan. 10, 15-17.

BEMÆRK: ‘Så storslået blev den guddommelige herlighed åbenbaret for Daniel, at
han  ikke  kunne  udholde  synet.  Så  tilslørede  den  himmelske  budbringer  sin
nærværelses strålende lys, og for profeten blev han  “som et menneske at se til.”
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Vers  16.  Med sin guddommelige  kraft  styrkede  han denne renhedens  og troens
mand til at høre det budskab, Gud sendte til ham.’ Det Virkelige Liv, s. 56.

‘Du højt elskede mand’

11. Hvordan besvarede Gabriel Daniels skælvende ord, og hvad var Daniels
respons? Dan. 10, 18-19.

BEMÆRK: ‘Daniel var den Højestes hengivne tjener. Hans lange liv var fyldt med
ædle gerninger i tjenesten for hans Mester. Hans karakters renhed og urokkelige
troskab  svarer  blot  til  hans  hjertes  ydmyghed  og  sønderknuselse  for  Gud.  Vi
gentager:  Daniels  liv  er  et  inspirerende  eksempel  på  sand  helliggørelse.’  Det
Virkelige Liv, s. 56.

12. Med  hvilke  ord  introducerede  Gabriel  Daniels  sidste  åbenbaring  fra
himmelen? Dan. 10, 20-21.

BEMÆRK: ‘“Den Herre Herren gør intet uden at have åbenbaret sin hemmelighed
for  sine  tjenere,  profeterne.”  De  skjulte  ting  er  for  Herren  vor  Gud,  men  de
åbenbare er for os og vore børn evindelig.” Amos 3,  7; 5 Mos. 29, 29.  Gud har
givet os alt dette, og hans velsignelse vil følge det ærbødige studium under bøn af
de profetiske skrifter.’ Den Store Mester, s. 150.
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Lektie 12: 16. – 22. september
Nu vil jeg kundgøre dig, hvad sandt er’

UDENADSVERS: ‘De folk,  som kender deres  Gud,  står  fast  og viser  det  i
gerning.’ Dan. 11, 32b.

STUDIEHJÆLP: Conflict & Courage, s. 257.

Indledning
‘Himmelske redskaber må kæmpe med hindringer, inden Guds hensigt opfyldes

til sin tid. Persiens konge blev kontrolleret af den højeste af alle onde engle. Han
nægtede, som Farao gjorde, at adlyde Herrens ord. Gabriel erklærede:  “Han stod
mig imod i enogtyve dage” ved hans forestillinger over for jøderne. Men Mikael
kom ham til hjælp, og så forblev han hos Persiens konge og holdt magterne under
kontrol og gav godt råd mod dårligt råd.’  SDA Bible Commentary, Volume 4, s.
1173. 

‘Profetierne  i  det  11.  kapitel  hos  Daniel  har  næsten  nået  sin  fuldstændige
opfyldelse.  Snart  vil  de  trængelsscener,  der  omtales  i  profetierne,  udspille  sig.’
Vejledning for Menigheden, bind 3, s. 252.

Bemærk: På grund af denne lekties natur er mange af bemærkningerne skrevet
af  lektiens  redaktør,  selvom han står  i  gæld  til  en del  kommentatorers  arbejde.
Nødvendigheden af at holde bemærkningerne forholdsvise korte har gjort det svært
at  citere  direkte  fra  forfattere,  hvis  synspunkter  redaktøren  respekterer.  Disse
bemærkninger  udtrykker  redaktørens  synspunkter  og  bør  ikke  betragtes  som
autoritative.

‘En Gud i himmelen, som åbenbarer hemmeligheder’ 

1. Hvordan  blev  Daniel  vist  himmelens  indflydelse  på  nationernes
anliggender? Dan. 11, 1.

BEMÆRK: ‘Daniel bad sin bøn “i Darius’, Ahasverus’ søns, første regeringsår” (1.
vers). Darius var konge af Medien, og det var hans general Kyros, der havde vristet
verdensherredømmet  ud  af  hænderne  på  Babylon.  Gud  ærede  Darius.  Engelen
Gabriel  blev sendt for at hjælpe og støtte ham. (Dan. 11, 1 ifølge den engelske
oversættelse...)  Ved hans død,  som indtraf  to  år  efter  Babylons  fald,  efterfulgte
Kyros ham på tronen. Ved begyndelsen af dennes regering udløb de halvfjerds år,
som tog deres begyndelse, da Nebukadnezar førte de første hebræere fra deres hjem
i Judæa til Babylon.’ Profeter og Konger, s. 271.

2. Hvordan blev det medo-persiske riges historie opsummeret  for Daniel?
Dan. 11, 2.
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BEMÆRK:  Dette  syn  fandt  sted  i  Kyros’  tredje  år.  Se  Dan.  10,  1.  Disse  fire
persiske konger var Kambyses, Kyros’ søn, som regerede fra år 530-522 f. Kr. og
begik selvmord i fortvivlelse under et oprør af  en svindler kaldet  Smerdis, som
havde magten i syv måneder i år 522 f. Kr. Han blev efterfulgt af Darius den Store,
som regerede fra år 522-486 f. Kr. Han, som samlede alt imod det græske rige, var
Xerxes (kaldet  Ahasverus  i Esters  Bog.)  Ifølge  den græske historiker  Heroditus
udgjorde den persiske hær fem og en kvart million mænd.

‘Hans rige skal sprænges’

3. Hvordan blev oprettelsen og opløsningen af Aleksander den Stores rige 
forklaret for Daniel? Dan. 11, 3-4. Sammenlign med Dan. 7, 6; 8, 21-22.

BEMÆRK: Aleksander blev konge over Makedonien og hersker over Grækenland
i en alder af tyve. Med en hær på 50.000 mænd invaderede han det persiske rige, og
i løbet af fem år havde han besejret det. Han tabte aldrig en krig. Og efter at han
havde marcheret med sine tropper så langt som til Indien, fandt han dem uvillige til
at følge ham længere. ‘Idet han søgte efter nye verdener at erobre,’ hengav han sig
selv  til  udsvævelser.  Hans  endeligt  kom i  Babylon,  da  han  efter  en  forlænget
drikkedyst, faldt omkuld med høj feber og døde elleve dage senere i en alder af
toogtredive. Som profetierne havde forudsagt det, efterfulgte hans små sønner ham
ikke. I stedet for sloges hans generaler indbyrdes og delte riget imellem sig.
‘Mange snubler og falder på grund af eftergivenhed for et perverst temperament.
Aleksander og [Julius] Cæsar fandt det meget nemmere at underlægge sig et rige
end at styre deres eget temperament. Efter at have erobret nationer faldt de såkaldte
store mænd, den ene på grund af eftergivenhed for appetitten, et offer for mangel
på  mådehold,  den  anden  på  grund  af  formastelse  og  sindssyge  ambitioner.’
Testimonies, Volume 4, s. 348.

4. Hvad blev Daniel  fortalt  angående kampene mellem nordens konge og
sydens konge? Dan. 11, 5-15. 

BEMÆRK: Af de fire dele af Aleksanders rige var det kun to af dem, der direkte
berørte Guds folk. Ptolemæus og hans efterfølgere, hvis rige var baseret i Ægypten,
og Seleukus og hans efterfølgere, hvis rige var baseret i Syrien. Da krigene mellem
Aleksanders generaler udviklede sig, faldt Aleksanders rige faktisk gradvist under
disse  to  magters  kontrol.  Ptolemæus  og  hans  efterfølgere  kendes  som  ‘sydens
konge’ og Seleukus’ som ‘nordens konge,’ hvilket var deres forhold til det jødiske
folk. I krigene mellem disse magter led Guds folk meget, mest bemærkelsesværdigt
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under Antiokus Epifanes, en af Seleukus’ konger, i hvis regeringstid Rom hævdede
sin magt over ‘nordens konge.’
‘Når vi ser profetiens opfyldelse, bør vor tro på Kristi riges endelige sejr styrkes, og
med fornyet  mod bør  vi  gå  ud  for  at  gøre  den  gerning,  vi  har  fået  tildelt.’  I
Mesterens Tjeneste, s. 132.

‘Voldsmændene i dit folk’

5. Hvilken ny magt introduceres så i beretningen? Dan. 11, 14. 16.

BEMÆRK: Udtrykket  ‘voldsmændene i dit  folk’ betyder  bogstaveligt  ‘dit  folks
nedbrydere,’ dvs. magten, som skulle ødelægge jøderne. Denne ødelæggelse var
blevet beskrevet i Dan. 9, 26b og 27b. ‘Sydens konge,’ Ptolemæus Epifanes var
fem år gammel og ‘nordens konge,’ Antiokus den Store, formede en alliance med
andre magter for at dele Ptolemæus’ rige imellem sig. På dette punkt greb Rom ind
på vegne af Ptolemæus ‘for at åbenbaringen kan gå i opfyldelse.’ Rom var den mest
fremstående magt i alle Daniels syner. Men læg mærke til, at Daniel bliver forsikret
om, at den magt, som skulle ødelægge hans folk, også ville falde.

6. Hvad  blev  Daniel  vist  angående  de  efterfølgende  romerske  kejseres
karriere? Dan. 11, 17-22.

BEMÆRK: Julius Cæsars, Augustus’ og Tiberius’ karrierer bliver kort henvist til.
Julius’ kampagner i Palæstina med støtte fra jøderne, ‘de oprigtige’ [vers 17 i den
engelske],  hans forhold med Kleopatra,  som var hans elskerinde men ikke hans
hustru, hans følgende erobringer og hans henrettelse, da han vendte tilbage til sit
eget  land,  er  nedtegnet.  Hans  efterfølger,  Augustus,  beskrives  som  ‘en
skatteopkræver,’ som minder om Luk. 2, 1. Han skulle ikke dø i krig men led af
kronisk sygdom, som gjorde ham tidligt gammel, sygelig og hurtigt udmattet i en
alder  af  femogtredive.  Han  blev  efterfulgt  af  Tiberius,  som  blev  beskrevet  af
Augustus, hans stedfar, som ‘for ussel til at bære Roms purpurklæder. Hans navn
var berygtet for forfærdende udskejelser hele hans liv. Han fik purpurklæderne på
fredelig vis i modsætning til sine to forgængere, som vandt magten ved kamp. Hans
påtagede ydmyghed  vandt  senatets  godkendelse  for  hans krav til  magten.  Hans
hære  vandt  vigtige  sejre  på  den  nordlige  frontlinje.  Men  den  mest
bemærkelsesværdige begivenhed i hans regeringstid var ‘Pagtfyrstens’ død, Jesu
korsfæstelse. Sammenlign med Dan. 8, 25b.

7. Hvad blev Daniel vist angående det romerske riges metoder? Dan. 11, 23-
28. Sammenlign med Dan. 8, 24-25.
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BEMÆRK:  ‘På  dette  tidspunkt  var  romerne  kun  et  lille  folk;  men  ved  deres
kløgtige metoder af forbund og alliancer, gennem hvilke de altid bekendte sig til at
være villige til at hjælpe de svage og undertrykte, blev de meget hurtigt stærke.’
Price, The Greatest of the Prophets, s. 294. 
‘Hvis vi anser denne periode  “for en tid’ [vers 24 i den engelske Bibel] som en
profetisk “tid” eller 360 år, burde årene nok tælles fra begivenheden, som nævnes i
det næste vers, som er år 31 f. Kr. [Slaget ved Aktium]. Når vi tæller 360 år fra
dette,  når  vi  til  omkring år 330, da rigets  hovedkvarter  blev flyttet  fra  Rom til
Konstantinopel...  Dette  skift  til  Konstantinopel  markerede  slutningen  på  den
eksklusive regering i byen på de syv høje, selvom imperiet fortsatte.’ Price, The
Greatest of the Prophets, s. 295. (NB Der var ikke noget år nul mellem f. Kr. og e.
Kr.  Så af praktiske grunde trækker man et  år fra,  når man regner perioder,  der
krydser denne grænse.)

‘De bukker under for sværd’

8. Hvordan blev overgangen fra det imperialistiske Rom til det pavelige Rom
beskrevet? Dan. 11, 29-31.

BEMÆRK: ‘Den fastsatte tid’ kan være afslutningen af perioden nævnt i vers 24.
Den konflikt,  der fandt  sted,  var  af en anden natur end de forrige to konflikter
mellem  Rom  og  Ægypten.  Kilden  til  konflikten  var  af  teologiske  snarere  end
militære årsager. Rom greb ind i en teologisk debat angående Treenighedens natur.
Konstantin  ønskede  at  påtvinge  en  forenet  religion  over  hele  imperiet  og
sammenkaldte et kirkeråd, som han ledede. Det lykkedes ikke Konstantin at løse
debatten, til trods for beslutningerne ved kirkerådet ved Nicea.
‘Kittæiske  skibe’,  som  drager  imod  Rom,  henviser  til  ødelæggelsen  af  det
imperialistiske Rom ved vandalen Genserik, hvis store flåde spillede en vigtig rolle
i hans sejr. Men at genvinde Roms magt krævede både en alliance med dem, som
havde forladt  den hellige pagt,  og brugen af militær magt.  Et  ægteskab mellem
hedenske skikke og kristendommen fandt sted og en union mellem kirke og stat.
Den første konge til at pålægge denne religion med magt var Clovis, frankernes
konge,  som fik navnet  den første  Katolske  Majestæt  i  508 og France  ‘Kirkens
første  søn.’  Som følge  af  Justinians  hæres  indgriben  blev  den  sidste  af  de  tre
barbariske magter væltet (se Dan. 7, 8. 20 & 24), og paven blev indsat som Roms
biskopkonge.

9. Hvad blev Daniel vist angående årene med forfølgelse af Guds folk? Dan.
11, 32-35. Sammenlign med Dan. 7, 21 & 25.
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BEMÆRK: Man bliver mindet om valdensernes missionsbedrifter, som fik navnet
Sabbatati på grund af deres overholdelse af sabbatten. Rom reserverede sine mest
forfærdende forfølgelser for disse trofaste vidner. Ligesom Dan. 7, 25 forudsagde,
ville disse ‘mange dage’ af forfølgelse fastsættes af himmelen til at være 1260 år.
Deres historie viser, hvor mange gange deres pavelige modstandere bedrog dem
med smiger og falske løfter, idet det ikke var lykkedes dem at besejre dem med
militær  magt.  Valdenserne  var  kun  én  gruppe,  måske  den  mest  kendte,  af  de
trofaste troende i middelalderen. Der er beretninger om trofaste troende i mange
lande,  inklusiv  Indien,  Frankrig,  Norge,  Bøhmen,  Transsylvanien,  Ungarn,
Lombardiet, Skotland, Irland og Bulgarien. Selv i lande som Ghana blev sabbatten
betragtet som en hellig dag.
‘Da romerkirken havde besluttet at udrydde den forhadte sekt, udstedte paven en
bulle, som fordømte dem som kættere og udleverede dem til døden. De blev ikke
anklaget for at være lediggængere, bedragere eller urostiftere; men anklagen lød på,
at de optrådte med en fromhed og en hellighed, som forførte  “fårene i den sande
hjord.”  Derfor  befalede  paven,  at  “denne  ondartede  og  afskyelige  sekt  af
ondsindede  individer...  skulle  knuses  som  giftslanger,”  hvis  de  “nægtede  at
afsværge deres tro.”  Wylie, b. 16, ch. 1.  Ventede denne hovmodige magthaver at
møde disse ord igen? Vidste han, at de blev nedtegnet i himmelens bøger, og at de
vil møde ham igen i dommen? “Hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre
der, har I gjort imod mig,” sagde Jesus. Matt. 25, 40. Denne bulle opfordrede alle
kirkens medlemmer til at deltage i korstoget imod kætterne. For at anspore dem til
at  tage  del  i  denne  frygtelige  aktion,  “eftergav  den  alle  kirkelige  straffe,
almindelige  og  specielle.  Den  løste  alle  dem,  der  tog  del  i  korstoget,  fra
edsaflæggelse. Den lovfæstede deres ret til ejendom, som de måtte have tilegnet sig
på uretmæssig vis, og lovede alle dem, der dræbte en kætter, syndsforladelse. Den
annullerede  alle  kontrakter,  som  kom  valdenserne  til  gode,  pålagde  deres
tjenestefolk at forlade dem, forbød alle personer at yde dem nogen som helst hjælp
og bemyndigede alle personer til at tage deres ejendom i besiddelse.” Wylie, b. .16,
ch. 1.  Dette dokument viser med al ønskelig tydelighed, hvilken mesterhjerne der
står bag. Det er dragens brøl og ikke Kristi røst, som lyder her.’ Den Store Strid, s.
66.

10. Hvad blev Daniel  fortalt angående pavedømmets fremgangsmåde? Dan.
11, 36-39. Sammenlign med Dan. 7, 25a; Åb. 13, 5-7.

BEMÆRK: ‘Pavekirkens ledere ville ikke indrette deres liv efter Guds lovs store
forbillede. De opstillede en norm, som passede dem, og besluttede at tvinge alle til
at  rette  sig  efter  den,  fordi  romerkirken  ville  det  således.  Der  udspilledes  de
frygteligste tragedier, som kan tænkes. Fordærvede og gudsbespottende præster og
paver  udførte  de  handlinger,  som  Satan  tildelte  dem.  De  var  blottede  for
barmhjertighed. Den ånd, som korsfæstede Kristus og dræbte apostlene, og som fik
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den blodtørstige Nero til at dræbe de trofaste på hans tid, bestræbte sig på at rydde
de mennesker, som Gud elskede, bort fra jorden.’ Den Store Strid, s. 66. 

‘Ved endens tid’

11. Hvilket slag skulle pavedømmet lide ved endens tid? Dan. 11, 40a.

BEMÆRK: Sydens bogstavelige konge var baseret i Ægypten. Åb. 11, 8 taler om
et åndeligt Ægypten.
‘Af alle de nationer, som omtales i bibelhistorien, var Ægypten den, der dristigst
fornægtede den levende Guds eksistens, og som mest hårdnakket satte sig op imod
hans bud. Ingen monark vovede at gøre så åbenlyst  og egenmægtigt  oprør mod
himmelens myndighed som Ægyptens konge.  Da budskabet blev bragt Farao af
Moses, i Herrens navn, svarede han stolt: “Hvem er Herren, at jeg skulle adlyde
ham og lade israelitterne rejse? Jeg kender ikke noget til Herren, og jeg vil heller
ikke  lade  israelitterne  rejse!”  Dette  er  ateisme,  og  den  nation,  som  i  åndelig
forstand kaldtes Ægypten, ville på lignende vis fornægte den levende Guds krav og
give udtryk for en lignende vantro og trods... Denne profeti er på den mest slående
vis blevet opfyldt i Frankrig. Under revolutionen, i 1793, “hørte verden for første
gang en forsamling af mænd, som var født og opvokset i et civiliseret land, og som
påtog sig ret til  at regere en af de mest fremragende af de europæiske nationer,
opløfte  deres  forenede  røst  for  at  fornægte  den  højtideligste  sandhed,
menneskesjælen  modtager,  og enstemmigt  forkaste  troen  på og dyrkelsen  af  en
guddom.”’ Den Store Strid, ss. 239-240.
I 1798 sendte Frankrig, ‘kirkens første søn,’ en hær til Rom. Soldaterne gik ind i
Sistine kapellet  og beordrede  kardinalerne,  som var  forsamlet  ved årsdagen for
pavens tiltrædelse til tronen, til at forrette en stor messe og Te Deum for at fejre
slutningen på pavens autoritet. Fem dage senere blev han taget  til  Rom og blev
taget fra fængsel til fængsel til Frankrig, hvor han døde som en fange året efter.

12. Hvad ville pavedømmets respons på dette angreb være? Dan. 11, 40b-43.

BEMÆRK: Når vi har at gøre med profetier, der ikke er opfyldt, er det klogt at
være meget forsigtig.  I denne afsluttende del af profetien er den ledende person
‘nordens  konge.’  Den  bogstavelige  ‘nordens  konge’  var  Seleukus’  del  af
Aleksanders rige. Denne magt har ikke spillet nogen rolle i Guds folks historie i
over 2000 år. Alle Daniels tidligere profetier fokuserede i sine afsluttende stadier
på det pavelige Rom. Det samme gør profetierne i Åbenbaringen. Det ville være
mærkeligt for denne profeti at slutte anderledes. Det bogstavelige ‘herlige land’ var
Palæstina. Det ‘hellige, herlige bjerg’ (vers 45) var Zions bjerg, tempelstedet. Det
åndelige Israel ser ikke på det bogstavelige Palæstina som deres hjem. Edom, Moab
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og Ammon (vers 41) var alle nationer, som var tæt forbundet med Israel, selvom de
tit var fjendtlige over for Guds folk. Se 1 Mos. 19, 37-38 og 1 Mos. 36, 1. Hvad
ville  deres  åndelige  modstykke  være?  Østen  (se  vers  44)  forbindes  med Kristi
komme og begivenheder knyttet til det. Se Matt. 24, 27; Åb. 7, 2; 16, 12.

‘Han skal komme til sin ende

13. Hvad blev Daniel vist angående pavedømmets ende? Dan. 11, 44-45. 
Sammenlign med Åb. 13, 7-8; 16, 19 & kap. 18.

14. Hvem griber ind på Guds folks vegne? Dan. 12, 1.

BEMÆRK:  ‘Jeg vil gerne være iblandt dem, som vil have deres navne skrevet i
bogen,  som  skal  frelses.  Jeg  vil  gerne  have  sejrvinderens  belønning.  Satans
mesterlige  fristelser  vil  overvinde  mange,  som  nu  bekender  sig  til  at  tro  på
sandheden. Deres uværdige handlemåde, deres fornægtelse af Kristus, vil gøre det
nødvendigt for Gud at udslette deres navne fra livets bog. Men må det dog ikke
være tilfældet med os!’ Second Advent Review & Sabbath Herald, 26. marts, 1889.
‘Af dette ser vi vigtigheden af at have vore navne i livets bog. Alle, hvis navne er
skrevet  der,  vil  blive  udfriet  fra  Satans  magt,  og  Kristus  vil  befale,  at  deres
snavsede klæder skal fjernes, og at de skal iklædes hans retfærdighed. “Den dag jeg
griber  ind, skal  de tilhøre mig som mit  eje,  siger  Hærskarers  Herre,  og jeg vil
handle nænsomt med dem, som en fader handler nænsomt med sin søn, der tjener
ham.” [Mal. 3, 17.] I trængselstiden hidser Satan de onde op, og de omringer Guds
folk for at tilintetgøre dem. Men han ved ikke, at “tilgivet” er blevet skrevet ved
siden  af  deres  navne  i  himmelens  bøger.’  Second  Advent  Review  &  Sabbath
Herald, 19. november, 1908.
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‘Hvad er det sidste af disse ting?’

UDENADSVERS:  ‘Til  den  tid  skal  Mikael  stå  frem,  den  store  fyrste,  som
værner dit folks sønner, og en trængselstid kommer, som hidtil ikke har haft sin
mage, så længe der var folkeslag til. Men på den tid skal dit folk frelses, alle, der er
optegnede i bogen.’ Dan. 12, 1.

STUDIEHJÆLP: Den Store Strid, kap. 40.

Indledning
‘I trængselstiden lige  før Kristi  andet  komme vil  de retfærdige blive bevaret  af
himmelske engle, men de, der overtræder Guds lov, vil ikke finde sikkerhed. Til
den  tid  kan  englene  ikke  beskytte  dem,  der  ringeagter  en  af  Guds  forskrifter.’
Patriarker og Profeter, s. 128. 

‘Dit folk skal frelses’

1. Hvilket vidunderligt løfte gives Guds folk under den trængselstid,  ‘som
hidtil ikke har haft sin mage’? Dan. 12, 1. 

BEMÆRK: ‘Guds tålmodighed er til ende. Verden har kastet vrag på hans nåde,
foragtet  hans  kærlighed  og  trampet  på  hans  lov.  De  ugudelige  har  overskredet
nådetidens grænser. Guds Ånd, som de gudløse stædigt har nægtet at modtage, er
blevet trukket tilbage. Uden den guddommelige nådes skjold er de uden beskyttelse
mod Satan, som vil kaste jordens befolkning ud i den sidste store trængsel. Guds
folk  vil  da  blive  kastet  ud  i  de  lidelser  og  kvaler,  som  profeten  kalder  en
trængselstid for Jakob. Kun de, der har rene hænder og rene hjerter, vil bestå i den
prøvende tid. Nu er tiden, da Guds lov bør være i vort sind, på vore pander og
skrives i vore hjerter.  De ledige stunder,  vi måtte have, bør vi tilbringe med at
granske Bibelen, der skal dømme os på den yderste dag. Lad Guds bud og Jesu
Kristi vidnesbyrd stadig være i jeres sind og lad dem fortrænge verdslige tanker og
bekymringer. Lad dem være jeres betragtning, når I lægger jer, og når I står op. Bed
og arbejd udelukkende med henblik på Menneskesønnens komme.’  The Faith I
Live By, s. 339.

2. Hvilke to opstandelser blev Daniel  fortalt om? Dan. 12, 2.  Sammenlign
med Joh. 5, 28-29; Mark. 14, 61-62; Åb. 1, 7.

BEMÆRK: ‘Grave åbner sig, og “mange af dem, der sover under mulde,” vågner -
“nogle til evigt liv, andre til skam, til evig afsky.” Dan. 12, 2. Alle de, der er døde i 
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troen på den tredje engels budskab, kommer herliggjorte ud af gravene og hører
Guds  fredspagt  med  dem,  der  har  adlydt  hans  lov.  Også  de,  “som  har
gennemstunget ham” (Åb 1,7), og de, som forhånede og spottede Kristus i hans
dødskamp, og hans sandheds og hans folks bitreste fjender opstår og skuer ham i
hans herlighed og ser den ære, som overgår de trofaste og lydige.’ Den Store Strid,
s. 564.

3. Hvilket løfte gives dem, som har søgt at bringe andre i harmoni med Guds
vilje? Dan. 12, 3. (for ‘forstandige’ sammenlign med vers 10.)

BEMÆRK: En anden læsemåde for ‘forstandige’ i dette vers er ‘lærere.’
‘En  sjæls  værdi  kan  ikke  til  fulde  opfattes  af  mennesker.  Med  hvilken
taknemmelighed vil ikke de genløste og herliggjorte mindes dem, der var et middel
til  deres  frelse!  Da  vil  ingen  angre  sine  selvfornægtende  bestræbelser  og  sit
ihærdige  arbejde,  sin  tålmodighed,  sin  overbærenhed  og  sit  hjertes  alvorlige,
brændende længsler efter sjæle, som ville være gået tabt, om han havde forsømt sin
pligt eller var blevet træt af at gøre det gode. Nu samles disse hvidklædte sjæle i
den  store  hyrdes  fold.  Den  trofaste  arbejder  og  den,  der  blev  frelst  ved  hans
gerning, hilses af Lammet, som er i tronens midte, og ledes hen til livets træ og til
de  levende  vandes  kilde.  Med  hvilken  glæde  betragter  ikke  Kristi  tjener  disse
forløste, som nu gøres delagtige i Genløserens herlighed! Hvor meget mere dyrebar
er ikke himmelen for dem, der trofast har arbejdet for sjæles frelse! “De forstandige
skal  stråle  som  himmelhvælvingens  glans,  og  de,  der  førte  de  mange  til
retfærdighed,  skal  lyse  som  stjerner  evigt  og  altid.”  Det,  som  gøres  gennem
samarbejdet mellem mennesker og Gud, er et arbejde, som aldrig skal forgå, men
bestå i al evighed.’ In Heavenly Places, s. 364.

‘Sæt segl for bogen’

4. Hvad blev Daniel fortalt om denne bog? Dan. 12, 4a. 9.

BEMÆRK: ‘Gud ærede [Daniel]  som sin ambassadør  og åbenbarede  mange af
fremtidens  hemmeligheder  for  ham. Profeten  forstod end  ikke  selv  til  fulde  de
vidunderlige profetier, som vi finder fra 7. til 12. kapitel i den bog, som bærer hans
navn. Men inden han nedlagde sin vandringsstav, fik han det velsignede løfte, at
han “ved dagenes ende” - ved afslutningen af denne verdens historie - skulle få lov
at stå op til sin lod. Han fik ikke indsigt i hele Guds åbenbarede vilje. Der blev sagt
til ham med henblik på hans profetiske skrifter: “Sæt lukke for ordene og segl for
bogen.” Den skulle være forseglet “til endens tid.”’ Profeter og Konger, s. 264.
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5. Hvad blev Daniel fortalt angående ‘endens tid”? Dan. 12, 4b.

BEMÆRK: ‘Den bog, som blev beseglet, var... den del af Daniels profetier, som
har med de sidste dage at gøre. Skriften siger: “Men du, Daniel, må gemme disse
ord og forsegle bogen til endens tid. Mange skal fare omkring, og kundskaben skal
øges.” (Dan. 12, 4). Da bogen blev åbnet, kom denne kundgørelse: “Tiden er ude.”
(Åb 10, 6). Daniels Bog er ikke længere forseglet, og den åbenbaring, som Jesus
gav Johannes, skal nå alle, som bor på jorden. Ved at kundskaben øges vil et folk
blive gjort rede til at kunne bestå i de sidste dage.’ På fast grunn, bind 2, s. 107. 
‘Ligesom budskabet om Kristi første komme forkyndte hans nådes rige,  således
forkynder budskabet om hans genkomst hans herligheds rige. Og det andet budskab
er ligesom det første bygget på profetierne. Engelens ord til Daniel med hensyn til
de  sidste  tider  skulle  blive  forstået  ved  tidernes  ende.  På  den  tid  skal  “mange
granske i den, og kundskaben skal blive stor.” “De gudløse handler gudløst,  og
ingen  af  de  gudløse  skal  forstå,  men det  skal  de  forstandige.”  Dan  12,  4.  10.
Frelseren selv har vist os tegnene på sit komme, og han siger: “Således kan I også
skønne, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Men vogt jer, at jeres hjerter ikke
nogen sinde sløves af svir og drukkenskab og timelige bekymringer,  så den dag
kommer pludselig over jer. Men våg og bed til enhver tid, så I må blive i stand til at
undfly alt dette, som skal ske, og til at bestå for Menneskesønnen.” Luk. 21, 31. 34.
36. Vi er nået til den tidsperiode, som er forudsagt i disse skriftsteder. De sidste
tider  er  nu inde,  seglet  er  taget  bort  fra  profeternes  syner,  og deres  højtidelige
advarsler viser hen til, at vor Herres komme i herlighed er nært forestående.’ Den
Store Mester, s. 150.

‘Hvor længe varer det?’

6. Hvem var den næste Daniel så i sit syn? Dan. 12, 5-6.

BEMÆRK: ‘Spørgeren var Gabriel, som år tidligere havde stillet Jesus det samme
spørgsmål angående “rensningen af helligdommen dag 2300.” Identiteten af den
anden person, som svævede over vandene, afsløres af hans præstelige klæder. Han
havde vist sig som ypperstepræsten i begyndelsen af Gabriels forklaring. [Dan. 10,
5.] Og nu ved afslutningen viste han sig igen på samme måde i “linnede klæder.”
Spørgsmålet  “hvor længe?” så vel  som de to talere,  forbinder læseren med den
samtale, som Daniel overhørte i sit tredje syn. [Dan. 8, 13-14.]’ Hardinge, Jesus is
My Judge, s. 231. 

7. Hvad  hørte  Daniel  manden  klædt  i  linnede  klæder  sige?  Dan.  12,  7.
Sammenlign med Dan. 7, 25; Åb. 11, 2-3; 12, 6. 14; 13, 5.
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BEMÆRK: ‘Med den gestus, som Gud plejede at bruge, når han aflagde en pagtsed
[Ez. 20, 5; 47, 14], løftede Jesus både sin højre og venstre hånd mod himmelen og
svor  ved  hans  navn,  som lever  evigt.  Fordi  han  ikke kunne sværge  ved  nogen
større, svor han i sit eget navn [Heb. 6, 13].’ Hardinge, Jesus is My Judge, s. 232.
‘Det “hellige folk” er dem, som holdt fast på Bibelens lære, da flertallet af dem,
som kaldte sig selv for kristne, forlod Bibelens lære og forbød enhver at eje eller
læse i en Bibel og underkastede sig menighedens ledere og levede i ulydighed mod
Bibelen og Guds lov... Af grunde, som Gud ikke har åbenbaret for os, skulle det
store falske system af kristendom ødelægge Guds folk. Det skulle have magt over
Guds folk - “at mishandle den Højestes hellige” – i tre og en halv tid (Dan. 7, 25;
12, 7). En “tid” er det samme som et år [Dan. 11, 13]. Et jødisk år var 12 måneder a
tredive dage eller hver 360 dage; derfor er tre og en halv tid 1260 dage. Denne
tidsperiode  af  1260  dage,  da  “det  hellige  folks  magt”  [Dan.  12,  7  ifølge  den
engelske Bibel], dvs. apostlenes og den første menigheds åndelige efterkommere,
skulle  knuses,  skulle  vare  indtil  endens  tid.  (Dan.  11,  35-36).’  Grosboll,  God
Predicts Your Future, s. 259.

‘Jeg hørte, men fattede det ikke’

8. Hvad var Daniels reaktion på denne profeti? Dan. 12, 8. Sammenlign med
1 Pet. 1, 10-12.

BEMÆRK: ‘De profeter, for hvem disse store syner blev åbenbaret, længtes efter
at forstå deres betydning. De har “grublet og grundet... De har grundet over, når
den tid ville komme, og hvordan den ville være, som Kristi Ånd i dem viste frem
til... Og det blev dem åbenbaret, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente med
dette, som nu er blevet jer forkyndt; ... noget, som engle attrår at få indblik i.” 1
Pet. 1, 10-12. Hvor er ikke disse skildringer af de kommende begivenheder af dyb
betydning  og  levende  interesse  for  os,  som  står  lige  foran  deres  opfyldelse  -
begivenheder, som Guds børn har spejdet efter og ventet på, har længtes efter og
bedt om, siden vore første forældre forlod Edens have.’ Uddannelse, s. 184.
‘Skønt  der  ikke  blev  givet  profeterne  fuld  forståelse  af  de ting,  som blev  dem
åbenbaret, søgte de alligevel alvorligt at opnå alt det lys, som det havde behaget
Gud at  skænke.  De  “grublede  og  grundede,”  “grundede  over,  når  den  tid  ville
komme og hvordan den ville være, som Kristi Ånd i dem viste frem til.” Hvilken
lære for Guds folk i den kristne tidsalder, for hvis skyld disse profetier blev givet til
hans tjenere! “og det blev dem åbenbaret, at det ikke var sig selv, men jer, de tjente
med dette.” Læg mærke til disse hellige mænd, mens de “grublede og grundede”
over  åbenbaringer,  de  havde  fået  til  hjælp  for  endnu  ufødte  generationer.
Sammenlign deres hellige nidkærhed med den sløve ligegyldighed, hvormed senere
tiders  begunstigede  mennesker  behandler  denne  himmelens  gave.  Hvilken
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bebrejdelse mod den ligegyldighed, der elsker bekvemmelighed og verdslighed, og
som slår sig til ro med at erklære, at profetierne er uforståelige.’ Den Store Strid, s.
306.

9. Hvordan blev Daniel blidt vist, at forståelsen af denne profeti ikke var for
ham? Dan. 12, 9.

BEMÆRK: ‘“Gå bort, Daniel, thi for ordene er der sat lukke og segl til endens
tid ... Men gå du enden i møde, læg dig til hvile og stå op til din lod ved dagenes
ende.” Dan. 12, 4. 9. 13. Idet vi nærmer os afslutningen af denne verdens historie,
bør  vi  vise  de  profetier,  som Daniel  nedskrev,  særlig  opmærksomhed,  fordi  de
angår selve den tid, vi lever i. Vi bør knytte dem sammen med den undervisning,
som findes i den sidste bog i Det Nye Testamente. Satan har fået mange til at tro, at
man ikke kan forstå de profetiske afsnit af Daniels Bog og Johannes’ Åbenbaring;
men man kan ikke tage fejl af det løfte, som siger, at der er en speciel velsignelse
ved at studere disse profetier. Der blev sagt om de af Daniels syner, hvis segl skulle
brydes  i  de  sidste  dage:  “Ingen  af  de  gudløse  skal  forstå,  men  det  skal  de
forstandige.” (10. vers.)’ Profeter og Konger, s. 264.

‘De forstandige skal forstå’

10. Hvad blev Daniel fortalt om dem, som vil leve i endens tid? Dan. 12, 10.

BEMÆRK: ‘Sandheden, som modtages i hjertet, udretter forvandlingen af sindet,
hjertet  og karakteren.  Herren åbenbarede jordens beboeres  tilstand i disse sidste
dage for Daniel. “Mange skal sigtes,” sagde han, “renses og lutres, men de gudløse
handler gudløst, og ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige.”
Forståelsen  af  dette  emne  vil  kræve  anstrengelsen  af  enhver  åndelig  sene  og
muskel. Der er et stort arbejde, der skal gøres for menighedens medlemmer for at
vænne  dem  af  med  deres  afguder.  Menighedsmedlemmerne  har  haft  store
velsignelser;  de har fået  Guds levende ord åbnet for deres forståelse; de er ikke
blevet efterladt i mørke og vildfarelse ligesom de, der handler gudløst. Nu kalder
Gud  på  dem,  som  hævder  at  tro  på  sandheden,  til  at  vise  verden  sandhedens
forvandlende kraft på hjertet og karakteren og at vise verden, at de er iblandt dem,
som er ved at blive sigtet, renset og lutret.’  Advent Review & Sabbath Herald, 7.
marts, 1899.
‘Tilgivelse tilbydes enhver, som vil vise troskab mod Guds lov. Men der er dem,
som nægter at acceptere et “så siger Herren.” De vil ikke ære og respektere hans
lov.  De  laver  strenge  menneskelige  vedtagelser  i  modsætning  til  et  “så  siger
Herren” og leder mænd, kvinder og børn ind i synd ved forskrift og eksempel. De
ophøjer  menneskelige  vedtagelser  over  den  guddommelige  lov.  Men  Guds
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fordømmelse  og  vrede  hænger  over  de  ulydige.  Guds  doms  skyer  samler  sig.
Ødelæggelsens materiale er blevet samlet i årevis; og dog øges frafald, oprør og
utroskab mod Gud konstant. Guds resterende folk, som holder hans bud, vil forstå
det ord, som Daniel udtalte: “Mange skal sigtes, renses og lutres, men de gudløse
handler gudløst, og ingen af de gudløse skal forstå, men det skal de forstandige.”
(Dan. 12, 10).’ This Day With God, s. 84. 

11. Hvordan kan vi forstå Bibelens lære? Joh. 7, 17; Sal. 107, 43.

BEMÆRK:  ‘Det  gør  ondt  at  vide,  at  nogle,  som  prædiker  den  nærværende
sandheden i dag, faktisk er uomvendte mænd. De er ikke forbundet med Gud. De
har en intellektuel  religion,  men ingen omvendelse af hjertet;  og disse er netop
dem, som er de mest selvsikre og selvtilfredse; og denne selvtilfredshed vil stå i
vejen for, at de kan få den erfaring, som er så vigtig for at gøre dem til effektive
arbejdere i Herrens vingård. Jeg ønsker, at jeg kunne vække dem, som hævder at
være vægtere på Zions mure, til at indse deres ansvar. De burde vågne og indtage et
højere standpunkt for Gud, for sjæle dør på grund af deres forsømmelse. De må
have den ægte hengivenhed for Gud, som vil lede dem til at se, som Gud ser, og
tage advarselsordene fra ham og blæse alarmen for dem, som er i fare. Herren vil
ikke skjule sin sandhed for den trofaste vægter. De, som gør Guds vilje, vil kende
hans lære. De forstandige skal forstå; “men de gudløse handler gudløst, og ingen af
de gudløse skal forstå.”’ Testimonies Volume 4, s. 527.

‘Salig er den, der holder ud’

12. Hvilken yderligere profetisk periode talte Herren til Daniel om? Dan. 12,
11.

BEMÆRK: Disse ord minder os om Daniels tidligere syner. Se Dan. 8, 11-13; Dan.
11, 31.
‘Vi ser, at der nævnes to oprør: a. det fortsættende oprør (Dan. 8, 12); (ofte kaldt
det “daglige”) og b. det ødelæggende oprør (Dan. 8, 13)... Disse to oprør er to på
hinanden  følgende  trin  af  den  store  åndelige  krig,  som  beskrives:  Først,  det
“fortsættende oprør,” og profeten ser en hær, som gives til den lille hornmagt imod
det “fortsættende oprør” (Dan. 8, 12).’ Grosboll, God Predicts Your Future, s. 40.
‘Det fortsættende oprør (Dan. 8, 12) repræsenterede hedenskabet, men hedenskabet
skulle afskaffes og vederstyggeligheden, der affolker, sættes op... Pavedømmet var
vederstyggeligheden,  som ødelagde,  affolkede  verden  for  hellige  folk.  De,  som
holdt fast på Bibelens lære på bekostning af deres liv, blev forfulgt og tilintetgjort
indtil Jesu Kristi religion nogle gange var næsten udslettet fra visse dele af verden.
Clovis, frankernes leder, gav afkald på hedenskabet og accepterede pavelig eller
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katolsk kristendom i år 496 e. Kr. Clovis igangsatte en religiøs krig mod de andre
nationer omkring sig, som han bedømte til at være enten hedninger eller arianere...
Clovis vandt mange sejre i løbet af de næste få år, efter han blev romersk katolik. I
år 507 e. Kr. besejrede han vestgoterne i Gaul [nutidens Frankrig], og i år 508 e.
Kr.  jagede  han  dem til  deres  sydlige  fæstninger  og besejrede  dem...  Angående
denne tid bemærker historikerne: “Det blev besluttet, at frankerne og ikke goterne
skulle bestemme Gauls og Tysklands fremtidige skæbne, og at den katolske tro og
ikke arianisme skulle være disse store rigers religion. Clovis var den første til at
forene alle elementerne, fra hvilke den nye sociale orden skulle formes – navnlig
barbarerne, som han grundfæstede i magt; den romerske civilisation, mod hvilken
han ydede hyldest  ved at modtage værdighedstegnet som patricier og konsul fra
kejser Anastasius; og til sidst den katolske kirke, med hvilken han formede den
frugtbare alliance, som blev ført videre af hans efterfølgere.”  Så tydeligvis blev
hedenskabet,  fortsættelsen i eller det fortsættende oprør i år 508 e. Kr. afskaffet
som den nationale religion, og pavedømmet blev sat op som den nationale religion
eller statsreligionen.’ Grosboll, God Predicts Your Future, s. 262-263.
Frankrig  blev  således  “kirkens  første  søn.”  Ved  slutningen  af  de  1260  år  af
pavedømmets overherredømme, skulle Frankrig være redskabet til at gøre ende på
det 1290 år efter Clovis, frankernes konge, forenede sin politiske og militære magt
med pavedømmet.

13. Hvilken yderligere tidsperiode nævnes kort? Dan. 12, 12.

BEMÆRK: Mens intet starttidspunkt gives for denne profetiske periode, tyder dens
udeladelse på, at den forløber parallelt med den anden tidsperiode, der tidligere er
nævnt. Med starttidspunkt i 508 sammen med de 1290 dage, vil det derfor slutte i
1843. En velsignelse udtales over dem, som kommer til enden af denne periode.
‘I det tilsvarende syn, som blev givet til Johannes [Åb. 10], holdt Jesus Daniels
“lille bog åben” i sin hånd. Dens budskab kan forstås. Den, der studerer Daniel og
Åbenbaringen har nu den kronologiske skitse, hvori han kan betragte den befaling,
Kristus gav Johannes. Han blev befalet  at “spise” Daniels profetier,  som nu var
“åbne.” Faktisk skulle han “synke den” i dens helhed, dvs. læse og mentalt fordøje
den fuldstændig. Johannes blev lovet, at han ville finde Daniels “tids” budskaber så
sød som honning i sin mund og ville blive begejstret over dens dyrebarhed. Han
blev dog advaret om, at “hans mave” ville blive bitter, efter at han havde fordøjet
deres betydning... I dette profetiske tableau repræsenterede Johannes Guds folk, der
levede  på  det  tidspunkt,  da  den  “2300.  dag  for  rensningen  af  helligdommen”
nærmede  sig  sin  fuldførelse.  I  de  første  årtier  af  det  nittende  århundrede  ledte
baptist landmanden William Miller og andre i Europa og Sydamerika troende til at
studere Daniels profetier...  Miller konkluderede, at den pegede frem til  år 1843.
Dette  markerede  enden  på  de  1335 dage.  Dette  år  af  glædelig  forventning  var
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euforisk for alle,  som troede,  at  Frelseren ville komme.’  Hardinge,  Jesus is  My
Jugde, ss. 238-239.
‘I hver del af landet blev lyset  givet  angående dette budskab, og råbet vækkede
tusinder. Det gik fra by til by, fra landsby til landsby og ind til de afsidesliggende
landområder. Det nåede de lærde og talentfulde, så vel som de ukendte og ydmyge.
Dette var mit livs lykkeligste år. Mit hjerte var fyldt af glædelig forventning. ’ Life
Sketches, s. 59.

‘Stå op til din lod’

14. Med hvilke trøstende ord afsluttede Herren sit budskab til Daniel? Dan.
12, 13.

BEMÆRK: ‘Tiden er kommet for Daniel til at stå op til sin lod. Tiden er kommet
til, at lyset, som blev givet ham, skal gå ud til verden som aldrig før. Hvis de, for
hvem Herren har gjort så meget, vil vandre i lyset, vil deres kundskab om Kristus
og de profetier, der angår ham, forøges meget, idet de nærmer sig afslutningen af
denne jords historie.’ Manuscript Releases Volume 21, s. 407.
‘Daniel  er  stået  op til  sin  lod,  siden seglet  blev fjernet,  og sandhedens  lys  har
skinnet på hans syner. Han står op til sin lod, idet han bærer det vidnesbyrd, som
skulle forstås i de sidste dage.’ Sermons & Talks Volume 1, s. 225.
‘Der er noget for enhver at gøre. Enhver sjæl, som tror på sandheden, skal stå op til
sin lod og sit sted, idet han siger: “Her er jeg, send mig!”  Es. 6, 8.’  Testimonies
Volume 6, s. 49.

15. Hvilken  velsignelse  over  den,  der  studerer  Åbenbaringens  Bog  kan
tilsvarende gælde studiet af Daniels Bog? Åb. 1, 3.

BEMÆRK:  ‘Jeg  er  blevet  informeret  om,  at  profetierne  i  Daniels  Bog  og
Åbenbaringen  sammen  med  de  nødvendigste  forklaringer  skulle  trykkes  i  små
bøger  og sendes ud over  hele  verden.  Vort  eget  folk har  behov for  at  få  lyset
fremstillet mere klart. De, der spiser Guds Søns kød og drikker hans blod, vil fra
Daniels  Bog  og  Åbenbaringen  hente  sandhed  frem,  som  er  inspireret  af
Helligånden.  De vil sætte kræfter i  bevægelse,  som ikke vil kunne holdes nede.
Børns læber vil blive opladt til at forkynde hemmeligheder, som har været skjult
for  mennesketanken...  Mange  af  profetierne  er  ved  at  blive  opfyldt  i  hurtig
rækkefølge. Alle kræfter er ved at blive sat ind. Tidligere historie vil blive gentaget;
gamle stridigheder vil stå frem til nyt liv, og farer vil true Guds folk fra alle sider.
Menneskene er ved at blive grebet af en voldsom heftighed, som gennemtrænger alt
på jorden... Studér Åbenbaringen i forbindelse med Daniels Bog, for historien vil
gentage sig... Med alle vore religiøse fortrin bør vi vide meget mere nu, end vi gør.
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Engle attrår at få indblik i de sandheder, som åbenbares for de mennesker, som med
sønderknuste hjerter ransager Guds ord og beder om større længde og bredde og
dybde og højde af den kundskab, som han alene kan give. Eftersom vi nærmer os
afslutningen på denne verdens historie, stiller profetierne om de sidste dage særligt
krav til vor granskning... Gennem sin tjener Johannes har Kristus her fortalt, hvad
der skal ske i de sidste dage; og han siger: “Salig er den, som oplæser, og de, som
hører profetiens ord og holder fast ved det, som er skrevet i den.”’ Herren Kommer,
22. januar.

I tillæg til Ellen Whites skrifter er en del andre forfatteres værker blevet brugt i
bemærkningerne i nogle af disse lektier. Mens disse bemærkninger blev udvalgt af
redaktøren af disse lektier og derfor reflekterer hans egne synspunkter, skal de ses
som forslag til emner for drøftelse og yderligere studium snarere end autoritative.
Når der ikke står nogen henvisning i en bemærkning, er den skrevet af redaktøren.
Blandt de citerede forfattere var:
 Uriah  Smith:  Daniel  &  the  Revelation. Denne  bog,  skrevet  i  det  19.

århundrede, giver det mest omfattende historiske baggrundsmateriale og bør
udgøre grundlaget for alle, som ønsker at studere Daniels Bog. Der blev ikke
citeret  lige  så  ofte,  som  redaktøren  ønskede,  ganske  enkelt  fordi  den
detaljerede  og  omfattende  fremgangsmåde  ofte  gjorde  det  vanskeligt  at
udvælge passager af passende længde til bemærkningerne.

 Dr.  Leslie  Hardinge:  Jesus  is  My  Judge. Dr.  Hardinge  blev  født  i  Indien,
studerede  på  Newbold  College  i  England  og  var  pastor  for  menigheder  i
Storbritanien  og  De  forenede  Stater.  Han  begyndte  en  femogtredive  års
undervisningskarriere  på  Union  College  og  var  formand  for  Seventh-day
Adventist Theological Seminary, det Fjerne Østen, på Filippinerne, da han gik
på  pension.  Han  har  skrevet  et  dusin  bøger,  inklusiv  With  Jesus  in  His
Sanctuary  og  By  These  Remember  Me,  betragtninger  over  fodtvætningen,
Herrens nadver og dåb.

 Pastor John J. Grosboll: God Predicts Your Future. Pastor Grosboll er leder af
‘Steps to Life’,  en selvunderholdende evangelisk virksomhed i nærheden af
Wichita,  etableret  i  1988,  og  redaktør  af  Landmarks,  et  blad  indviet  til
udgivelsen af de historiske doktriner, som Guds sande folk i alle tidsaldre altid
har holdt fast ved.

 Dr.  William  H.  Shea:  Daniel  7-12  &  Selected  Studies  on  Prophetic
Interpretations. Dr.  Shea  tilbragte  syv  år  som en  missions  hospitalslæge  i
Centralamerika, inden han studerede assyriologi på Harvard. Han virkede som
leder af Det Gamle Testamentes afdeling på Andrews Universitet, hvor han
specialiserede  sig  i  oldtidens  Nær  Østen  studier  og  gammeltestamentlig
historie.
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 Dr. Gerhard Hasel: The Little Horn, the Heavenly Sanctary and the Time of the

End: A Study of Daniel 8, 9-14 i Holbrook: Symposium on Daniel.  Dr. Hasel
virkede som professor af Gammel Testamente og Bibelsk Teologi på Andrews
Universitet, og direktør af ph.d. og th.d. programmer på Theological Seminary.
Han  har  skrevet  et  dusin  bøger,  inklusiv  Speaking  in  Tongues:  Biblical
Speaking in Tongues and Contemporary Glossolalia.

 George  McCready  Price:  The  Greatest  of  the  Prophets. Price  blev  født  i
Canada og uddannet på Battle Creek College. Han virkede som lærer fra 1897
til 1938, da han gik på pension for at vie sin tid til at skrive.  Han virkede på
College of Medical Evangelists, Pacific Union College, Union College, Walla
Walla  College,  Emmanuel  Missionary  College  og  Stanborough  College  i
England, hvor han virkede som formand. Han skrev treogtyve bøger, hvor de
mest  kendte  er  om  geologi  og  skabelsen.  Hans  energiske  modstand  mod
evolution  tvang  evolutionisterne  til  at  forkaste  eller  ændre  en  del  af  deres
holdninger.  Senere i  livet  skrev han bøger om Daniel  (The Greatest  of  the
Prophets) og Åbenbaringen (Time of the End).

84


	INDHOLD
	‘En højt elskede mand’
	Lektier over Daniels Bog
	Forord

	Lektie 1: 1. - 7. juli
	‘Nu står det profetiske ord så meget fastere’
	Indledning
	‘Et lys, der skinner på et mørkt sted’
	‘Han åbenbarer sin hemmelighed’


	Lektie 2: 8. –14. juli
	‘Daniel satte sig for’
	Indledning
	‘Herren gav kong Jojakim i hans hånd’
	‘Unge mænd uden mindste lyde’


	Lektie 3: 15. – 21. juli
	‘Hvad der skal ske i de sidste dage’
	Indledning
	‘Nebukadnezar drømte drømme’
	‘Der findes ikke et menneske på jorden, som kan sige, hvad kongen ønsker at vide’


	Lektie 4: 22. – 28. juli
	‘Så kan vor Gud, som vi dyrker, fri os af din hånd’
	Indledning
	‘På dalsletten Dura’

	Lektie 5: 29. juli – 4. august
	‘Er dette ikke det store Babel, som jeg byggede’
	Indledning
	‘Mit hoveds syner på mit leje’
	‘De kunne ikke tyde mig den’
	‘Det er dig selv, o konge, som er blevet stor og mægtig’


	Lektie 6: 5 – 11. august
	‘Gud har talt dit riges dage og gjort ende derpå’
	Indledning

	Lektie 7: 12. – 18. august
	‘Mon din Gud kunne redde dig?’
	Indledning
	‘Der var en ypperlig ånd i ham’
	‘Kongen blev såre nedslået’

	‘Mon din Gud kunne redde dig?’
	‘Det er ham, der redder og udfrier’

	Lektie 8: 19. – 25. august
	‘Derpå sættes retten’
	Indledning
	‘Himmelens fire vinde oprørte det store hav’

	Lektie 9: 26. august – 1. september
	‘Hvor lang tid gælder synet?’
	Indledning
	‘Der viste sig et syn for mig’

	Lektie 10: 2 – 8. september
	Indledning

	‘Det åremål’
	Lektie 11: 9. – 15. september
	‘Jeg så dette vældige syn’
	Indledning
	‘Han forstod synet’

	Lektie 12: 16. – 22. september
	Nu vil jeg kundgøre dig, hvad sandt er’
	Indledning
	‘En Gud i himmelen, som åbenbarer hemmeligheder’

	Lektie 13: 23. – 29. september
	‘Hvad er det sidste af disse ting?’
	Indledning


