Er Daniels Bog troværdig?
Siden bibelkritikkens fremkomst har Daniels Bog's troværdighed været udsat for meget skarpe angreb. Fra ca. midten af
1800 tallet har den fremherskende opfattelse blandt forskere og teologer været, at bogen ikke er blevet til i det 6.
Århundrede, men først omkring år 165 f.v.t. i forbindelse med det jødiske folks krise på Antiokus IV Epifanes' tid.
Konservative, bibeltro forskere har på den anden side fastholdt, at Daniels Bog var troværdig, også specielt med hensyn
til bogens historiske oplysninger. Vi vil i denne artikel se lidt på, hvad man indtil nu har fundet ud af, når det gælder
diskusionen om Daniels Bog's tilblivelse og dens historiske oplysninger.

Det ved vi i dag!
En hel række fakta og kendsgerninger var helt ukendte for forskerne i 1800 tallet, og selv om ældre påstande stadig
bringes frem, må temmelig mange af disse i dag afvises som "myter" og misforståelser.
•

Daniel 1,1 omtaler kong Jojakims 3. regeringsår, hvor Jer. 46,2 beskriver det samme som det 4. Regeringsår. I
dag er en stor del af gåderne omkring oldtidens tidsregninger løst, og det har vist sig, at Daniels Bog's udtryk
svarer til en babylonisk regnemåde.

•

Kong Belshassar er dukket frem af oldtidsteksterne. Endnu i 1800-tallet kunne kritikerne hævde, at Daniels Bog
intet vidste om forholdene i Babylon i det 6. århundrede f.v.t., og at bogen derfor måtte være blevet til langt
senere. Omtalen af Belhassar som konge var én af årsagerne. Han var ukendt uden for Bibelen - og derfor
naturligvis slet ikke konge - påstod man. Forskningen har siden retfærdiggjort Daniels beskrivelse. Belhassar var
søn af Babylons sidste officielle konge, Nabonid - og han var af denne i en årrække indsat som medregent på
Babylons trone. Han var blevet betroet kongedømmet. At Belhassar kun kan gøre Daniel til den tredje i riget
(Dan. 5,16.29 jf. 1. Mos. 41,40) afspejler, at Belhassar selv kun var anden efter sin far, Nabonid. Det er værd at
bemærke, at Babylon først blev udgravet i begyndelsen af dette århundrede, og at oldtidens øvrige kilder slet
intet kendte til Daniels Bog 's kong Belhassar. Så meget mere bemærkelsesværdigt er det faktisk, at Daniels Bog
alligevel kender Belhassar. Det vidner om en datering af tilblivelsen meget tæt på begivenhedernes tidspunkt.

•

Studiet af de aramæiske sprog er gået frem med stormskridt i de sidste årtiier, og tidligere tiders påstande om, at
sprogformen var af en meget senere vestlig karakter holder ikke længere stik. Sprogformen fører os mindst
tilbage til den 4. Århundrede, altså længe før Antiokus IV Epifanes. Det er værd at huske, at en bogs sprogform
ikke nødvendigvis siger noget om, hvor tidligt den er skrevet. Den kan naturligvis være sproglig opdateret
(moderniseret).

Det ved vi endnu ikke!
Selv om forskningen går stærkt fremad, er det naturligvis meget, man ikke endnu ved, os som man måske aldrig får at
vide eller kan bekræfte via ikke-bibelske kilder. I lyset af det der er opklaret, behøver sådanne problemer dog ikke at
svække vor grundlæggende tillid til Daniels Bog.
•

Vi har ingen helt sikre ikke-bibelske kilder til kong Nebukadnesars sindssygdom og ved derfor heller ikke
præcist, hvornår den kan tidsfæstes til. Men naturligvis vil det netop høre til den slags begivenheder, som man vil
søge at holde skjult for eftertiden af religiøse og politiske grunde, så manglende ikke-bibelske kilder til dette er
ikke et grundlag alene for at forkaste tilliden til troværdigheden af Daniels Bog.

•

"Mederen Darius" er endnu ukendt, selv om der er gjort mange forsøg på at identificere ham med en kendt
person fra datidens historie. Mangelen på faktiske kilder gør enhver identifikation vanskelig. Men vi ved, at
betegnelsen 'medernes konge' også blev anvendt om persere, og at Kyrus først tog titlen "Babylons Konge" i år
538, ét år efter erobringen af Babylon i år 539.

Bogens litterære form!
Daniels Bog tilhører en samling skrifter, som kaldes for apokalyptiske værker. Til denne kategori hører også
Åbenbaringens Bog.
•

Denne slags skrifter dukker op fra det 3. Århundrede f.v.t. og er ofte tilskrevet fortidige helteskikkelser eksempler er Enok og Ezra. Det er ofte hævdet, at Daniels Bog ikke kan være blevet til tidligere. Men som
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litterært værk ligner Daniels Bog lige så meget f.eks. Zakarias's Bog, som dateres noget tidligere. Og teorien har
også det problem, at der ikke findes nogen kendt fortidig, bibelsk helteskikkelse, som Daniel kunne være opkaldt
efter og historierne tilskrevet.
•

Det er i stigende grad erkendt, at beretningerne om Nebukadnesar slet ikke passer med, at de skulle afspejle
despoten Antiokus IV Epifanes. Dertil er den babyloniske konge alt for positivt beskrevet i Daniels Bog, og
tilblivelsen må derfor dateres langt tidligere.

Derfor en tidlig datering!
Her vil så opsummere, hvorfor tilblivelsen af Daniels Bog skal have en tidlig datering, en datering, der passer til det
tidspunkt, bogen selv gør krav på.
•

Daniel tilskriver kong Nebukadnesar æren for at være Det Store Babylons bygmester, velvidende, at byen
naturligvis var ældgammel.
Oldtidens forfattere var alle kendt med Babylons storhed. Dens hængende haver hørte til verdens 'syv
underværker'. Men mindet om Nebukadnesar som bygherren gik hurtigt i gelmmebogen og er først vakt til live
med dette århundredes udgravninger. Han var ukendt for de græske historikere, som i uvidenhed gav en assyrisk
dronning fra omkring år 800 f.v.t ved navn Semiramis æren for byens storhed.
Det er helt usandsynligt, at en jødisk skribent i det 2. Århundrede f.v.t. kunne have hentet Daniels Bog's helt
korrekte data i sin samtid.

•

Også omtalen af Belhassar nødvendiggør en datering tidsmæssigt tæt på begivenhederne, fordi han så hurtigt
forsvandt i historiens glemsel. Omtalen af Daniels mulighed for at blive rigets 'tredje mægtigste' mand afspejler
et kendskab til realpolitiske forhold, som det synes utænkeligt, at en jøde i det 2. Århundrede kunne sidde inde
med.

Bogen passer godt!
Det er væsentlig i vurdering af Daniels Bog's tilblivelse, om dens indhold stemmer overens med historiske fakta, som
den hævder, at den skildrer.
•

Dette gælder ikke bare de faktiske oplysninger, men også dens relevans.
Og det viser sig at bogens problemer netop passer fortinligt til den situation, som de landflygtige jøder blev stillet
over for i det nybabyloniske rige:Spiseregler og tilbedelse af afgudsbilleder. De religiøse og politiske forhold i
dette riges sidste tid svarer til beskrivelsen i Daniels Bog.

•

Bogens forskellige dele passer også fortrinligt sammen. Der er en tydelig opbygning af bogens emner, og de
historiske og profetiske linier kaster gensidigt lys over hinanden. Da bogens historiske del er blevet til før
Antiokus IV Epifanes, må det gælde hele bogen.

Konklussion!
Lad os ikke tage fejl: Daniels Bog's sandheder kan ikke bevises. Og som kristen tror man ikke, at det er sandt, fordi det
er blevet bevist.
De historiske beretningers relative troværdighed er naturligvis intet bevis for Guds evne til at forudsige fremtiden.
Men omvendt: Hvis det var påviseligt, at Daniels Bog's historiske beretninger blot var opbyggelige noveller eller
legender eller myter, ville der ikke være nogen grund til at fæste lid til, at dens profetiske udsagn havde en konkret
historisk opfyldelse. Derfor er det af betydning at forske i og forstå Daniels Bog's tilblivelse.
Og: Det har stor betydning, at vi som kristne står, hvor Jesus stod, når det gælder troen på og opfattelsen af Daniel.
Ifølge Jesus var hans profetier ikke blevet opfyldt på Antiokus IV Epifanes's tid, altså omkring år 165 f.v.t.
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Oversigt over Daniels Bog
Kapitel 1

Daniel og hans venner bliver ført i fangenskab i Babylon, hvor de bliver testet for deres tro på Gud,
og hvor de gennemgår en uddannelse i kongens skole.

Kapitel 2

Kong Nebukadnesar's drøm om billedstøtten. Daniel tyder drømmen for kongen, som er en profeti
om verdenshistoriens gang.

Kapitel 3

Nebukadnesar opstiller en billedstøtte, som han forlanger, at alle skal falde ned og tilbede..

Kapitel 4

Nebukadnesar har en drøm om et træ. Denne drøm tydes af Daniel som en advarsel til kongen.
Kongen retter sig ikke efter advarslen og bliver sindsyg i en periode på syv år.

Kapitel 5

Kong Belshassar af Babylon holder en stor fest til ære for sine afguder. Han ser en hånd skrive en
tekst på vægen. Daniel tilkaldes og tyder skriften for kongen.

Kapitel 6

Beretningen om Daniel i løvekulen

Kapitel 7

Daniel modtager i drømme et profetisk syn om fire vældige dyr, der symboliserer verdensriger, og til
slut bliver disse afløst af Guds rige efter en retshandling i den Himmelske retssal.

Kapitel 8

Daniel modtager endnu et syn, denne gang om 2 dyr. Der gives her flere detaljer om
verdenshistoriens gang.

Kapitel 9

Efter et studium om Jeremias' bog beder Daniel en indtrængende bøn til Gud.
Efter denne bøn bliver han givet yderligere forklaring om det syn han havde haft.

Kapitel 10-12

Her gives en sidste uddybning med flere detaljer om de profetiske perioder.

Oversigt over de profetiske linier i Daniels Bog
Der er forskellige profetiske linier i Daniels bog, og vi vil her forsøge at lave en sammenlignende opstilling over disse
linier, for på den måde at få et bedre oversigt over bogens indhold.
Dette vil også hjælpe os til lettere at kunne forstå og tyde de profetiske budskaber der er i bogen.
Denne oversigt skal ikke forstås som hverken udtømmende eller ultimativ, idet arbejdet hermed endnu ikke er fuldt ud
tilendebragt, og derfor kun er et foreløbigt resultat.
Der findes paralleller til disse profetiske linier i åbenbaringens Bog kapitel 13 og 17.
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Kapitel 7

Kapitel 2

Kapitel 8

Betydning

Hoved
af guld

Løve
ørnevinger
fik et menneskehjerte

Bryst og arme
af sølv

Bjørn
3 ribben i gabet 1)

Vædder
2 store horn

Medo-Persien
2 lande i forbund

Bug og lænder
af kobber

Panter med
4 vinger og
4 hoveder

Gedebuk
Stort horn brækkes af
4 nye i stedet

Grækenland,
bliver delt til
4 andre riger

Benene
af jern

Mærkelig dyr
jerntænder og kobberklør

Det lille horn
fræk og rænkefuld

Fødderne
halvt af jern og
halvt af ler

De 10 horn
De 3 oprykkes

Kejserlig og
Pavelig Rom,
De 2 ben

Det lille Horn

Stor sten der knuser alle de
tidligere riger

Babylon

Opsplittet Europa
Middelalderen
Taler utrolige ting.
Store ting for.
Ændre tider og lov
Styrter mange i ulykke,
Rejse sig mod
Fyrsternes Fyrste

Pavelige Rom med
genvunden magt,
Endens tid.
Retten sættes,
Jesu genkomst og riget
gives til de hellige

1)

3 ribben i gabet - kunnde antyde de 3 provinser, der særligt blev undertrygt på en grov og hensynsløs måde, nemlig
Babylon, Lydien og Egypten. Mederne og Perserne havde ry for at være særligt grusomme og rovgriske; de plyndrede
og røvede i stor udstrækning de besejrede folkeslag.

Den historiske kronologiske oversigt ser således ud:
Bab ylon

625 f .v.t. - 539 f .v.t.

Medo -Persien

539 f .v.t. - 331 f .v.t.

Gr æk en land

331 f .v.t. - 168 f .v.t.

Ro me rr ig et

168 f .v.t. - 476 e.v . t.

D e ti Rig er og lille horn

476 e.v . t. - v erden s ende.

K r i s t i R ig e v il b liv e

v erden s ende - og i al ev igh ed.

opr ette t ved v erd ens
ende, og Kristu s v il
r egere for ev ig t

Side 4

Profetier om fremtiden
Daniels Bog kap. 1-6. - En hedensk nation som verdensmagt
På Mose tid fortalte Gud israelitterne om sin hensigt med dem. "Men dersom du adlyder Herren din Guds røst og
handler efter alle hans bud, som jeg i dag pålægger dig, så vil herren din Gud sætte dig højt over alle folk på jorden", 5.
Mos. 28, 1. I stedet for at adlyde Gud og stå over alle andre nationer var israelitterne ulydige. De gjorde så ofte oprør
mod Gud, at han ikke længere kunne lade dem fortsætte med at være en nation. De blev taget til fange af Babylon under
kong Nebukadnezar.
Det er Gud, som tillader nationer og konger at opstå, Dan. 2, 37-38. Gud giver dem en prøvetid, for at de kan vise, om
de vil opfylde hans hensigt. De forjættelser, som engang blev til Israel, kan hver eneste nation og hvert menneske få del
i, hvis de opfylder betingelserne herfor. For sent forstod israelitterne, hvilke velsignelser de var gået glip af. Som fanger
i det hedenske Babylon var de underkastet kong Nebukadnezars love. De sat ofte ved Babylons floder og græd, Sal.
131, 1, alt for bedrøvede til at synge deres hjemlands sange. Det var ikke blot israelitterne, som skulle lære af deres
fangenskab, men Babylon, som var den førende nation på det tidspunkt, skulle have en anledning til at lære Gud at
kende.
Babylonierne pralede af, at deres religion og deres guder stod over Israels, fordi de havde overvundet Israel, men det
var Guds mening, at de skulle lære ham at kende og tjene ham. Gennem det eksempel, Guds trofaste tilhængere gav, og
gennem mirakler og drømme, gav Gud babylonierne den ene lærdom efter den anden, og fra dem gik kendskabet til
Gud ud til hele verden.

Guds trofaste vidner
Det var Guds hensigt, at hans folk, hvad enten de var i deres hjemland eller i fangenskab, skulle være hans vidner.
Blandt de israelitter, som fik en særlig anledning til at vidne for Gud, var nogle dygtige unge mænd, som kongen bragte
til sit hof, hvor de skulle uddannes til at beklæde betydningsfulde poster i det babyloniske rige. Vi kender kun fire af
disse ved navn: Daniel, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Disse unge mænd, som var af kongelig slægt, kom fra
forholdsvis beskedne jødiske hjem og blev pludselig anbragt i den prægtigste af jordens byer, hvor de knyttedes til
hoffet hos verdens største monark.
Da de kom til hoffet, blev de stillet over for en hård prøve. De blev tilbudt, hvad man regnede for den bedste føde i
Babylon - mad og vin fra kongens bord. En del af maden havde været ofret til afguder, således at de ved at spise maden
ville være med til at hylde disse afguder. Desuden var Daniel og hans venner opdraget til kun at spise, hvad der var
sundt. De havde lært, at de havde et ansvar over for Gud, hvad angår evner og sundhed, og at det var forkert at spise
eller leve på en måde, som kunne virke svækkende. De unge mænd besluttede at forblive tro mod Gud, selv om det
kunne påføre dem kongens vrede, og de måske endda kunne risikere at miste livet derved.
Daniel bad om at få lov til i ti dage at spise den enkle kost, de var vant til. Herren velsignede dem, og da de ti dage var
gået, var deres helbredstilstand så god, at de fik lov til at fortsætte med deres egen kostplan. Unge mænd fra alverdens
lande fik undervisning sammen med Daniel og hans venner. Da der var gået tre år, blev de fremstillet for kongen, og det
viste sig, at Daniel og hans venner var ti gange dygtigere end de andre unge mænd. Disse unge mænd var et vidnesbyrd
for babylonierne om Guds godhed og kraft, og de velsignelser der erhverves ved at leve efter de sundheds- og
kostregler, som Gud har åbenbaret for os gennem sit ord.

En hedensk konges drøm
Gud gav kong Nebukadnezar en drøm om verdensrigernes fremtid og Kristi riges endelige sejr.
En morgen vågnede Nebukadnezar efter at have haft en drøm, som han ikke kunne huske. Han havde en fornemmelse
af, at det var en betydningsfuld drøm, og han sendte derfor bud efter sine vismænd, for at de kunne fortælle ham
drømmen og tyde den for ham. De måtte indrømme, at de ikke var i stand til at opfylde kongens ønske; det kunne kun
guderne, sagde de.
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Drømmen åbenbares for Daniel
Kongen blev vred og truede med straks at dræbe dem. Da kongens livvagt ledte efter Daniel og hans venner for også at
slå dem ihjel, sagde Daniel: "Hvorfor er så skarp en befaling udgået fra kongen?" Høvedsmanden satte Daniel ind i
sagen, hvorefter Daniel skyndte sig til kongen for at bede ham om en frist, så han kunne tyde kongens drøm. Daniel gik
derefter hjem til sit hus, og de fire unge mænd bad indtrængende til Gud om, at han ville åbenbare drømmen for dem.
De stolede fuldt og fast på, at Gud havde haft en hensigt med at anbringe dem i Babylon, og de bad om hans beskyttelse
og ledelse. Gud åbenbarede drømmen for Daniel, som bad til Herren og sagde: "Dig, mine fædres Gud, takker og priser
jeg, fordi du gav mig visdom og styrke, og nu har du kundgjort mig, hvad vi bad dig om; thi kongen vil vide, har du
kundgjort os!", Dan. 2, 23.

Daniel fortæller kongen drømmen
Daniel henvendte sig først til kongens høvedsmand og bad ham om ikke at dræbe de vise mænd, for han kunne fortælle
kongen drømmen. Han bad derefter høvedsmanden om at føre ham frem for kongen. "Kongen tog til orde og spurgte
Daniel, som havde fået navnet Beltsazzar: 'Er du i stand til at kundgøre mig den drøm, jeg har haft, og tyde den'?" Dan.
2, 26. Daniel tog ikke selv æren herfor, men svarede: "Der er en Gud i Himmelen, som åbenbarer hemmeligheder, og
han har kundgjort kong Nebukadnezar, hvad der skal i de sidste dage", Dan. 2, 28.
Kongernes Konge, Gud i Himmelen, var i færd med at meddele den babyloniske konge en stor sandhed. Gud ville vise,
at han har magt over verdens riger, og at han kan indsætte og afsætte konger. Nebukadnezar skulle om muligt lære at
indse, at han var ansvarlig over for Himmelen. Nu ville han få et indblik i fremtidens begivenheder helt ned til verdens
ende.
Daniel fortalte Nebukadnezar, at han i sin drøm havde set en stor billedstøtte, hvor hovedet var af guld, bryst og arme af
sølv, bug og lænder af kobber, benene af jern og fødderne halvt af jern og halvt af ler. I drømmen kom der en sten, som
ikke var revet løs af menneskehænder, og ramte billedstøttens fødder, så de blev knust. Stenen knuste både guld, sølv,
kobber og jern og ler til støv, og vinden førte det bort. Men stenen voksede og blev til et stort bjerg, som fyldte hele
jorden. Kongen lyttede opmærksomt, for han var klar over, at Daniel fortalte den drøm, som han havde drømt.

Drømmen tydes
Daniel fortalte Nebukadnezar, at han var konge, fordi Gud havde givet ham riget. Daniel sagde: "Du er hovedet, som
var af guld. Men efter dig skal der komme et andet rige, ringere end dit, og derpå atter et tredje rige, som er af kobber,
og hvis herredømme skal strække sig over hele jorden. Siden skal der komme et fjerde rige, stærkt som jern", Dan. 2,
38-40. De ti tæer symboliserede ti riger, som skulle opstå, efter at det fjerde rige var blevet delt. Lige som fødderne og
tæerne på billedstøtten var dels af jern og del af ler, to materialer, som ikke kan blandes, således skulle disse nationer
aldrig forenes til én stærk nation. Stenen var et billede på Kristi rige. Og Daniel sagde til kongen: "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; thi du så jo, at en sten reves løs fra
klippen, dog ikke ved menneskehænder, og knuste jern, ler, kobber, sølv og guld. En stor Gud har kundgjort kongen,
hvad der skal ske herefter; og drømmen er sand og tydningen troværdig", Dan. 2, 44-45.
Dette gjorde et stort indtryk på Nebukadnezar, og han udbrød: "I sandhed, Eders Gud er gudernes Gud og kongernes
Herre, og han kan åbenbare hemmeligheder", Dan. 2, 47.
Nebukadnezar ærede Daniel og priste Daniels Gud. Han forfremmede Daniel til herre over hele Babylon og gav hans tre
venner betydningsfulde stillinger. Men Nebukadnezar tog ikke imod Daniels Gud som egen personlige Gud på dette
tidspunkt.

Drømmens betydning for os
Det var ikke nødvendigt for Nebukadnezar at kende navnene på de riger, der skulle komme efter hans eget. Det, der
betød noget for ham, var, at hans rige skulle forgå, og at Kristi rige en dag ville blive oprette.
Der er tre nøglevers, som hjælper os til at forstå drømmen. Dan. 2, 38: "Du er hovedet, som var af guld", viser at
billedstøttens hoved er Nebukadnezar. Dan. 2, 39-40 viser, at de forskellige dele af billedstøtten og metallerne
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symboliserer forskellige riger.
Babylon er det første af de fire verdensriger, som fremstilles for os i synet. Babylon var en rig nation med en pragtfuld
hovedstad. De smukke hængende haver var pantet på terrasser, den ene over den anden. Floden Eufrat løb gennem
byen. Men Babylon skulle forgå, I året 539 f.v.t. blev byen erobret at et nyt rige, som var vokset op, Medo-Persien eller
blot Persien. Lige som sølv er lidt ringere end guld, således var Persien lidt ringere end Babylon, men dette rige
herskede i ca. to hundrede år. I mellemtiden blev Grækenland, riget af kobber, stærkt. I flere slag, hvoraf det mest
betydningsfulde udkæmpedes i året 331 f.v.t., erobrede Grækenland Persien. Dernæst kom Rom, jernriget, til magten. I
168 f.v.t. havde det undertvunget Grækenland og var selv blevet et nyt verdensrige. Senere drog flere barbariske
folkestammer ind i Rom, og i 476 e.v.t. var Romerrigets magt brudt. Denne gang afløstes det forrige verdensrige af ti
nationer, som symboliseres i billedstøttens ti tæer af jern og ler. Lige som det er umuligt at blande ler og jern, således
har det indtil i dag ikke været muligt at knytte disse nationer sammen til én stærk nation. Det er blevet forsøgt på
forskellig måde, men hidtil forgæves. Mennesket kan ikke ændre profetiens gang, og derfor vil nationerne aldrig blive
forenet.
Vi lever i de ti rigers tid. Den næste store begivenhed vil blive Kristi andet komme, hvor han vil genoprette sit rige. I
drømmen blev dette symboliseret ved stenen. Kristi komme er nær. Snart vil han oprette sit rige. Satan prøver at få os til
at tro, at det ligger lang ude i fremtiden, men som vi senere skal se via andre profetier, bl.a. her fra Daniels Bog, så
ligger det nok ikke så langt ude i fremtiden endda, for Daniel sagde: "Drømmen er sand og tydningen troværdig", Dan.
2, 45b.

Satans modangreb
Nebukadnezars drøm påvirkede en tid hans handlinger. Men han blev snart ærgerrig efter verdslig magt. Han gav ikke
længere Gud æren og begyndte atter at tilbede afguder. Han kunne ikke lide tanken om, at hans rige skulle forgå og
efterfølges af et andet. I sin stolthed byggede han en vældig billedstøtte af guld, som skulle symbolisere verdensriget
Babylon, der aldrig skulle forgå. Nebukadnezar kalde rigets indbyggere sammen og befalede dem at falde på knæ og
tilbede billedstøtten. Midt i denne store skare havde Daniels tre venner mod til at stå op, medens alle andre faldt ned og
tilbad billedstøtten. Kongen gav dem endnu en chance til at redde livet, hvis de ville bøje knæ for billedstøtten, men de
var standhaftige og svarede, at deres Gud kunne redde, og selv om han ikke gjorde det, ville de alligevel ikke tilbede
billedstøtten.
Rasende befalede Nebukadnezar nogle stærke mænd at kaste de tre unge mænd i den gloende ovn. Medens
Nebukadnezar så ind i den brændende ovn, blev han slået af rædsel. "Men jeg ser fire mænd gå frit om i ilden, og de har
ingen skade taget; og den fjerde ser ud som en gudesøn", Dan. 3, 25. Den Gud, som Nebukadnezar havde fornægtet, var
kommet for at beskytte sine tjenere. Nebukadnezar gik selv hen til den brændende ovn og råbte: "Sjadrak; Mesjak og
Abed-Nego, I, den højeste Guds tjenere, kom ud!" Dan. 3, 26. Da de blev undersøgt, fandt man, at end ikke deres
hovedhår var svedet. Så sagde Nebukadnezar: "Lovet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, der sendte sin engel
og friede sine tjenere, som i tillid til ham overtrådte kongens bud og hengav deres legemer for at undgå at dyrke eller
tilbede nogen anden gud end deres egen!" Dan. 3, 28.
Nebukadnezar gik nu til den modsatte yderlighed. Han lod bekendtgøre i hele riget, at ingen måtte tale imod Himmelens
Gud, fordi ingen anden gud kunne frelse således. Selv om Nebukadnezar anerkendte den sande Guds magt, er der ikke
noget, der tyder på, at han begyndte at tjene ham på dette tidspunkt.

Drømmen om træet
Nebukadnezar var stadig stolt af sit rige. Han glemte den Gud, som havde givet ham det. I en ny drøm så Nebukadnezar
et vældigt træ, hvor markens dyr og himlens fugle holdt til. En hellig engel kom ned fra Himmelen og fældede træet.
Der var kun stubben tilbage, bundet med en jernlænke. Nebukadnezar sendte bud efter sine vise mænd. Denne gang
kunne han fortælle dem drømmen, men de måtte indrømme, at de ikke kunne tyde den. Nebukadnezar tilkaldte nu
Daniel. Daniel fortalte kongen, at det var et budskab fra Gud, og at drømmen betød, at kongen for en tid ville miste sin
forstand og leve mellem markens dyr. "Syv tider skal gå hen over dig", sagde Daniel, "til du skønner, at den Højeste er
Herre over menneskenes rige og kan give det, til hvem han vil", Dan. 4, 25. kort efter gik drømmen i opfyldelse.
Kongen mistede sin forstand og levede som markens dyr.
Da de syv år var til ende, gav Gud kongen hans forstand tilbage, og Nebukadnezar priste Gud med disse ord: "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, 38. Nu havde Gud nået sit mål: at det største rige på jorden skulle ære
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ham. Udstedelsen af den offentlige proklamation, hvori Nebukadnezar erkendte Guds nåde, godhed og myndighed, er
den sidste handling, som Bibelen omtaler fra hans liv.
Beltsazzar, en efterkommer af Nebukadnezar, blev konge i Babylon. Han tog ikke ved lære af de erfaringer, hans
forfader Nebukadnezar havde været igennem. En aften holdt han en stor fest for et tusinde af sine stormænd. Midt under
festen befalede han sine tjenere at bringe de guld- og sølvkar ind, som Nebukadnezar havde bortført fra Jerusalem.
Medens stormændene priste deres hedenske afguder, drak de vin af de kar, som engang var blevet indviet til Gud.
Da festen var på sit højdepunkt, skrev en menneskehånd på væggen i kongens palads nogle mærkelige ord, som ingen
forstod. Alle blev forfærdede. Langt om længe blev der sendt bud efter Daniel, som tydede skriften på væggen. "Gud
har talt dit riges dage og gjort ende derpå. Du er vejet på vægten og fundet for let. Dit rige er delt og givet til Medien og
Persien", Dan. 5, 26-28.
Babylonierne var ikke klar over, hvad der foregik uden for byens mure. En fjendtlig hær havde i flere uger arbejdet på
at grave en ny kanal til Eufrat. Den samme nat blev floden ledt ud af sit leje. Soldaterne marcherede frem ad det tørlagte
flodleje og ind under byporten, hvor de fandt flodportene åbne. De indtog hurtigt byen, medens kongen og hans
stormænd festede.
Gud havde givet babylonierne et stort rige. Han havde givet dem mange anledninger til at anerkende ham som den
sande Gud. De tog ikke imod hans indbydelse, og derfor blev riget taget fra dem. Guldriget forsvandt, og Medo-Persien,
riget af sølv, overtog herredømmet. Dette riges fremgang var afhængig af, om det ville følge Guds vej. Daniel, som
havde beklædt en betydningsfuld post i Babylon, blev statsminister i Medo-Persien. Gud arbejdede med sit folks bedste
for øje.

Resultatet af trofasthed
Daniel var tro mod Gud og så afholdt af den nye konge, at de andre embedsmænd ved hoffet blev misundelige og
pønsede på at dræbe ham. De var klar over, at de ikke kunne finde nogen fejl hos ham; men de sørgede for, at der blev
vedtaget en lov, der ville komme til at berøre Daniels religion. Loven sagde, at i tredive dage måtte ingen bede til nogen
anden en kongen af Medo-Persien. Kongen, som følte sig smigret over denne ære, der således ville blive ham til del,
underskrev forbudet, der skulle gøre ham til genstand for tilbedelse i stedet for Gud.
Tro imod Gud knælede Daniel ved sit vindue, der vendte mod Jerusalem, og bad, som han altid havde gjort det. Hans
fjender holdt øje med ham og bragte straks sagen frem for kongen. Kong Darios blev meget nedslået, men da medernes
og persernes love ikke kunne ændres, måtte han lade Daniel kaste i løvekulen Kongen kendte den levende Guds magt
og sagde til Daniel: "Din Gud, som du vedblivende dyrker, redde dig!" Dan. 6, 17b. Gud sendte en engel, der lukkede
løvernes mund. Tidligt næste morgen skyndte kongen sig hen til løvekulen og råbte: "Daniel, du den levende Guds
tjener! Mon din Gud, som vedblivende dyrker, kunne redde dig fra løverne?", Dan. 6, 21b. Da han erfarede, at Daniel
var frelst, gav han ordre til, at han skulle drages op af løvekulen. "Derpå skrev kong Darios til alle folk, stammer og
tungemål på hele jorden: Fred være med Eder i rigt mål! Hermed byder jeg, at man, så vidt mit rige strækker sig, skal
frygte og bæve for Daniels Gud. Thi han er den levende Gud og bliver i evighed; hans rige kan ikke forgå, og hans
herredømme er uden ende!", Dan. 6, 26-27. Daniels befrielse fra løvekulens rædsler og kongens bud var med til at
bringe kendskabet til Gud ud til hele riget.

Profetier om fremtiden II
Daniels Bog kap. 7. - Et syn om fire mærkelige dyr
Babylon og Medo-Persien ærede Daniel ved at give ham ansvarsfulde poster i administrationen. Gud ærede ham ved at
give ham stor visdom og også ved at give ham syner angående fremtiden.
I sit første syn så Daniel havet blive oprørt af fire vinde. Medens han stod og så på havet, kom en løve med ørnevinger
op af vandet. Vingerne blev revet af, og løven rejste sig op som et menneske, og det fik et menneskehjerte.
Det næste dyr lignede en bjørn. Det rejste sig op på den ene side, og i munden havde det tre ribben. Det tredje dyr så ud
som en panter med fire hoveder og fire vinger.
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Det sidste dyr, som steg op af vandet, var helt anderledes end de forrige og var så frygteligt at se på, at Daniel ikke
kunne finde noget navn til at beskrive det med. Det havde store jerntænder og åd og knuste alt, hvad det kom i
nærheden af. Dyret havde ti horn. Medens Daniel iagttog dette mærkelige dyr, voksede et lille horn frem, og tre andre
blev rykket op for at give plads for det. Dette lille horn havde menneskeøjne og en mund som talte store ord.

En domsscene
I synet så Daniel dernæst en domsscene. Den Gamle af Dage satte sig på en trone i en klædning, der var hvid som sne.
Tusinde tusinde tjente ham. Daniel så nu det mærkelige dyr med det lille horn blive slået ihjel og fortæret af ild. De
andre dyr blev frataget deres magt. En, der så ud som en menneskesøn, kom frem for den Gamle af Dage, og han blev
givet magt og ære og herredømme over et rige, som aldrig skulle forgå. Alle nationer tjente ham.
Daniel var meget urolig over, hvad han havde set. Herren sendte en engel til ham for at fortælle ham om drømmens
betydning og om det lille horn og dommen. Engelen sagde til ham: "Disse fire store dyr betyder, at fire konger skal
fremstå af jorden", Dan. 7, 17. Engelen gjorde det klart, at dyr står for riger snarere end for enkelte konger: "Det fjerde
dyr betyder, at et fjerde rige skal fremstå på jorden", Dan. 7,23.Disse nøglevers hjælper os til at forstå Daniels syn.
Dyrene steg op af havet. Når udtrykkene hav eller vande bruges som profetiske symboler, står de for folkeslag eller
nationer. Vindene, der blæser hen over havet, betyder krig og strid. Nationerne, som blev symboliseret ved dyrene,
opstod, hvor der allerede var et folk, og opnåede magt ved at overvinde andre nationer.

Symboler og deres betydning i forbindelse med profetierne:
Symbolernes betydning kan kun anvendes i profetier, hvor der anvendes symboler. Mange
profetier gør ikke brug af symboler.
Vand symbolisere folkeslag

"De vande, du så … er folk og skarer og folkeslag og
tungemål", Åb. 17, 15

Vinde symboliserer strid eller
krig

"Thi så siger Hærskarers Herre: se, ulykken går fra det ene
folk til det andet, et vældigt vejr bryder løs fra jordens rand.
Herrens slagne skal ligge fra jordens ene ende til den anden",
Jer. 25, 32-33. Her kaldes krig mellem nationerne "vejr".

Dyr symboliserer riger eller
nationer

Disse fire store dyr betyder, at fire konger skal fremstå af
jorden", Dan. 7, 17.
"Det fjerde dyr betyder, at et fjerde rige skal fremstå på
jorden", Dan. 7, 23.

Horn symboliserer konger eller
riger

"Og de ti horn betyder … ti konger", Dan. 7, 24.

En tid symboliserer et år

Nebukadnezar skulle leve sammen med markens dyr, indtil
"syv tider" var gået hen over ham, Dan. 4, 23. Historien
viser, at det var syv år. "Syv tider" er det samme som syv år,
"en tid" er et år.

En dag symboliserer et år

"Som i brugte fyrretyve dage til at undersøge landet, således
skal I undgælde for Eders misgerninger i fyrretyve år, ét år
for hver dag, og således få mit mishag at føle", 4. Mos. 14,
34, se også Ez. 4, 6.

En ren kvinde symboliserer
menigheden

"Thi jeg er nidkær for jer, som Gud er nidkær, jeg har jo
trolovet jer med én mand for at føre jer som en ren jomfru
frem for Kristus", 2. Kor. 11, 2.
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Dyrene og hornene
De fire dyr symboliserede de samme riger, som Nebukadnezar så i sin drøm om billedstøtten. Løven med ørnevinger er
Babylon. Lige som løven er dyrenes konge og ørnen fuglenes konge, var Babylon "rigernes konge", Es. 13, 19.
Udgravningerne i Babylon viser, at Babylon brugte den bevingede løve som et at sine symboler. Reliefbilleder af løver
med vinger blev ofte anbragt ved indgangen til offentlige bygninger.
Bjørnen, som rejste sig op på siden, således at den ene skulder rejse sig først, er Medo-Persien. Nationen bestod af
Medien og Persien. Perserne kom til magten senere end mederne, men blev mægtigere.
Panteren med de fire hoveder og de fire vinger symboliserer Grækenland. Grækenland erobrede verden meget hurtigt.
Panteren er i sig selv en god og hurtig løber, men de fire vinger betegner en kolossal fart, et symbol på de sejrrige hæres
stormende fremmarch. De fire hoveder betegner, at riget blev delt i fire dele, da der ikke længere var en hersker, som
var stærk nok til at holde riget sammen.
Men Daniel var mest urolig over det fjerde dyr. "Så bad jeg om sikker oplysning om det fjerde dyr, … og om de ti horn
på dets hoved og det andet, som skød frem, for hvilket de tre faldt af, det horn, som havde øjne og en mund, der talte
store ord, og som var større at se til end de andre. Jeg havde skuet, hvorledes dette horn førte krig mod de hellige og
overvandt dem", Dan. 7, 19-21.
Det skrækkelige og frygtelige dyr symboliserer Rom. Jernriget i Daniel 2 er dyret med jerntænderne. Dette er et billede
på denne nations vildskab og grusomhed. Roms indbyggere var hedninger og tilbad mange falske guder. Deres rige
omtales ofte som det hedenske Rom. De ti horn på dette frygtelige dyr symboliserer de ti riger, som Romerriget blev
delt op i, og som landene i Vesteuropa har udviklet sig fra.
Så langt har drømmen om de fire dyr været den samme som drømmen om billedstøtten. Men Gud åbenbarede mere af
verdenshistorien for Daniel end for Nebukadnezar. Det lille horn symboliserer en magt, der er anderledes. Det er en
magt, som modarbejder Gud og hans hensigt. Det er nødvendigt at kende til denne magt, så vi ikke bliver bedraget af
den, for den eksisterer den dag i dag.

Det lille horn
Fra historien ved vi, at efter det hedenske Roms fald blev pavemagten eller den romersk-katolske kirke en
fremtrædende magtfaktor i Europa. Alle de ting, der nævnes i profetien om det lille horn, passer på denne
magtinstitution. Det lille horn symboliserer pavemagten eller den romersk-katolske kirke.
Det kom til magten på det rigtige tidspunkt. Det lille horn kom frem efter det fjerde dyr og efter de ti horn. Det betyder,
at det blev en betydningsfuld magt, efter at Rom var blevet delt i de ti riger. Vi ved nu, at vi skal lede efter en ny
magtfaktor, som udviklede sig efter 476 e.v.t., da Romerriget gik til grunde.
Det kom til magten på det rigtige sted. I 476 e.v.t. slog paven sammen med kejser Justinian de sidste tre nationer, som
satte sig op mod pavemagten. Samme år udstedte Justinian et dekret, hvori han anerkendte paven som overhovedet for
alle de romersk-katolske kirker. Det lille horn voksede frem på det fjerde dyr og det opstod mellem de ti horn. Den
magt, som det symboliserer, må komme fra Rom, det fjerde dyr, og det må opstå i Europa, hvor de ti riger er.
Pavedømmet er en magt, som udviklede sig inden for Romerriget. Da Romerriget faldt, fortsatte pavedømmet som en
betydningsfuld magtfaktor i Europa. Pavedømmets hovedkvarter findes i Vatikanet i Rom. Rom var den gamle
hovedstad i Romerriget. I århundreder var den romersk-katolske religion fremherskende i de fleste europæiske lande.
Men under reformationen blev den katolske kirkes magt brudt, og nogle af landene blev hovedsagelig protestantiske.
Det adskiller sig fra de andre riger. Ntionerne er politiske magter. Pavedømmet er anderledes, fordi det både er en
politisk og en religiøs magt. Det lægger vægt på at lære folk, hvad de skal tro. I lande hvor den katolske kirke har været
stærk, har den også prøvet at kontrollere regeringen og har brugt regeringsmagten til at gennemtvinge sin religion.
Pavemagten bekender sig til at være en kristen religion, men den har antaget og indført mange hedenske skikke og lærer
mange ting, som ikke har nogen som helst bibelsk baggrund.
Ud fra det engelen sagde, ved vi, at det lille horn vil sætte sig op mod Himmelens Gud, medens det samtidig hævder, at
det tjener ham.
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2)
3)
4)
5)

Her er nogle karakteristika:
Han skal tale mod den Højeste
Han skal mishandle den Højestes hellige
Han skal sætte sig for at ændre tider og lov
De hellige skal gives i hans hånd én tid og to tider og en halv tid

Det skal tale mod den højeste. Det lille horn havde "en mund, der talte store ord", Dan. 7, 20. Det taler endog mod den
Højeste eller mod Gud. Paverne, der romersk-katolske kirkes overhoveder, har gennem århundreder gjort krav på titler,
som Bibelen kun bruger i forbindelse med Guddommen.
Det følgende er taget fra katolske skrifter:
"Pavens værdighed og ophøjethed er så stor, at han ikke blot er et menneske, men han står, som om han er Gud og Guds
stedfortræder".
"Kun paven fortjener med rette at kaldes ved navnet 'Den Hellige', fordi han alene er Kristi stedfortræder".
"Paven har så stor myndighed og magt, at han kan forandre, forklare eller fortolke endog guddommelige love".
[Disse citater er oversat fra Licius Ferrares, Prompta Biblioteca, Art. Papa II, vol. VI, p. 26-29.]
Han skal mishandle den Højestes hellige. Pavemagten eller det lille horn har mishandlet den Højestes hellige ved at
forfølge dem. Pavemagten har i de forskellige lande benyttet de borgerlige myndigheder til at straffe dem, som ikke gik
ind for kirkens lære. I perioden 538-1798 e.v.t. blev millioner af kristne dræbt, nogle historikere har nævnt op mod 80
millioner. Historikeren W. E. H. Lecky siger: "At romerkirken har udgydt mere uskyldigt blod end nogen anden
institution, der har eksisteret blandt menneskeheden, vil ikke blive betvivlet af nogen protestant, som er godt hjemme i
historien", History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, vol. II, p. 35-37
Han skal sætte sig for at ændre tider. Den tid, som Gud gør krav på som sin egen, er sabbaten, skabelsens
mindesmærke. Den romersk-katolske kirke helligholder ugen første dag, søndag, og siger, at det er fordi Kristus stod op
fra de døde på den dag. Romerkirken siger: "Det behagede Guds kirke, at helligholdelsen af sabbaten skulle overflyttes
til 'Herrens dag' [søndag]; for lige som lyset skinnede på verden den første dag, således har vor Forløser, som på den
dag opstod og åbnede porten til det evige liv, kaldet os fra mørket til lyset; fra den tid har også apostlene kalde den
'Herrens dag'," Cathechism of the Council of Trent, p. 347.
Dette citat viser, at den romersk-katolske kirke gjorde søndagen til helligdag, men også at den hævder, at det var
apostlene, som gjorde det. Der findes ikke noget vers i Bibelen, som siger, at Gud, Jesus, apostlene eller nogen profet
nogen sinde har foreslået, at Guds helligdag skulle forandres.
Spørgsmål og svar angående dette står således i en romersk-katolsk katekismus:
"Spørgsmål: Hvilken dag er sabbatsdagen?
Svar: Lørdag er sabbatsdagen.
Spørgsmål: Hvorfor helligholder vi søndag i stedet for lørdag?
Svar: Vi helligholder søndag i stedet for lørdag, fordi den katolske kirke på kirkemødet i Laodikea (år 336 e.v.t.)
overførte lørdagens hellighed til søndag."
Peter Geiermann: The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 1944 ed. P. 50.
Han skal sætte sig for at ændre … lov. Guds lov er vor rettesnor. Loven er nedskrevet i Bibelen, så alle mennesker
kan få kendskab til den. Men pavemagten har forsøgt at ændre budene. De Ti Bud, som pavedømmet lærer dem, er ikke
de samme Ti Bud, som Gud gav. I den romersk-katolske katekismus har man helt udeladt det andet bud, som
fordømmer brugen af udskårne billeder og afbilleder.
For alligevel at bevare ti bud har pavemagten delt det tiende bud i to. Pavemagten har altså sat sig for at ændre Guds
bud, men de vil altid bestå, hvad mennesker end finder på at gøre.
De skal gives i hans hånd én tid og to tider og en halv tid. Dette hentyder til det tidsrum, den tidsperiode, og det
tidspunkt, hvor pavemagten stod på magtens tinde. En tid er i profetisk betydning et år. To tider betyder da to år, og en
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halv tid et halvt år. Det giver i alt tre et halvt profetisk år. Tre et halvt profetisk år er 1260 profetiske dage. I profetisk
betydning er en dag et år, og 1260 profetiske dage er således 1260 år.
Pavedømmet kom til magten i år 538 e.v.t. Hvis vi lægger 1260 år til 538 e.v.t., når vi ned til 1798 e.v.t. I 1798 tog en
fransk general paven til fange og førte ham til frankrig. Pavedømmets magt var brudt, og mange troede, at det tid var
forbi.
Det må have været en opmuntring for Daniel at se, at denne magt ville blive dømt. Daniel beskriver den himmelske
domsscene, så godt som han formåede det med menneskelige ord. "Derpå sattes retten, og bøgerne lukkedes op", Dan.
7, 10. En, der lignede en menneskesøn kom med himlens skyer, og han trådte frem for den Gamle af Dage. Kristus blev
givet magt og ære og herredømme, og alle folk, stammer og tungemål skulle tjene ham for evigt. Hans magt er en evig
magt, og hans rige skal aldrig forgå.
Det var en stor opmuntring for Daniel og hans folk under fangenskabet at vide, at Guds folk engang skulle få
herredømmet over verden. Alt hvad Adam havde tabt, ville blive genoprettet. Løftet gælder for alle i dag, som ønsker at
være med blandt de hellige, som skal bebo det evige rige.
"Men riget og herredømmet og storheden, som tilhørte alle rigerne under himmelen, skal gives den Højestes helliges
folk; dets rige er et evigt rige, og alle magter skal tjene og lyde det", Dan. 7, 27.
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Guds lov - De Ti Bud
Loven givet af Gud

Ændret af mennesker

I
Du må ikke have andre guder end mig.

I
Du må ikke have andre guder.

II
Du må ikke gøre dig noget udskåret billede eller noget afbillede af det,
som er oppe i Himmelen eller nede på jorden eller i vandet under jorden;
du må ikke tilbede eller dyrke det, thi jeg Herren din Gud er en nidkær
Gud, der indtil tredje og fjerde led straffer fædres brøde på børn af dem,
som hader mig, men i tusind led viser miskundhed mod dem, der elsker
mig og holder mine bud!

II
Du må ikke misbruge din Guds navn.

III
Du må ikke misbruge Herren din Guds navn, thi Herren lader ikke den
ustraffet, der misbruger hans navn!

III
Du skal holde hviledagen hellig.

IV
Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! I seks dage skal du arbejde
og gøre al din gerning, men den syvende skal være hviledag for Herren
din Gud; da må du intet arbejde udføre, hverken du selv, din søn eller
datter, din træl eller trælkvinde, dit kvæg eller den fremmede inden porte.
Thi i seks dage gjorde Himmelen, jorden og havet med alt, hvad der er i
dem, og på den syvende hvilede han; DERFOR har Herren velsignet
helligdagen og helliget den.

IV
Du skal ære din fader og din moder.

V
Ær din fader og moder, for at du kan få et langt liv i det land, Herren din
Gud vil give dig!

V
Du må ikke slå ihjel.

VI
Du må ikke slå ihjel!

VI
Du må ikke bryde ægteskabet.

VII
Du må ikke bedrive hor!

VII
Du må ikke stjæle.

VIII
Du må ikke stjæle!

VIII
Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din
næste.

IX
Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste!

IX
Du må ikke begære din næstes hus.

X
Du må ikke begære din næstes hus! Du må ikke begære din næstes
hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget, der
hører din næste til!

X
Du må ikke begære din næstes hustru, folk
eller får eller noget, der hører din næste til.
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Profetier om fremtiden III
Daniels Bog kap. 8-9.
Den store profetiske tidsperiode - Vædderen og gedebukken
To år efter at Daniel havde haft synet om de fire dyr, fik han et nyt syn. Det var, som om han stod ved floden Ulaj. Han
løftede hovedet og så en vædder med to store horn. Det ene var større end det andet, og det største voksede frem sidst.
Vædderen begyndte at stange mod vest, nord og syd. Den for så voldsomt frem, at intet dyr kunne stå sig mod den.
Dernæst så Daniel en gedebuk med ét stort horn i panden komme fra vest. Den fór frem med så stor hurtighed og med
en så ubændig kraft, at den ikke rørte jorden. Rasende fór den frem mod vædderen, sønderbrød begge dens horn og
trampede på den, og ingen var i stand til at redde vædderen.
Gedebukken blev stor og mægtig. Det store horn blev brudt af, og i stedet voksede fire andre frem. Fra det ene af de fire
horn skød et nyt lille horn op. Dette lille horn voksede umådeligt mod syd og øst og mod det herlige land og fik stor
magt. "Og det voksede helt op til Himmelens hær, styrtede nogle af hæren og af stjernerne til jorden og trampede på
dem. Og det hovmodede sig mod hærens øverste; … sandheden kastedes til jorden, og hornet havde lykke med, hvad
det gjorde", Dan. 8, 10-12.

De to hellige
I sit syn hørte Daniel nu to hellige tale sammen. Den ene spurgte den anden, hvor længe denne strid og ondskab ville
vare. Den anden svarede: "2300 aftener og morgener; så skal Helligdommen komme til sin ret igen", Dan. 8, 14.

Engelen Gabriels første besøg
Da Daniels syn var forbi, begyndte han at spekulere over, hvad det kunne betyde. Pludselig stod engelen Gabriel foran
ham og sagde: "Se nøje til, menneskesøn, thi synet gælder endens tid", Dan. 8, 17.
Der var kun to dyr i dette syn. Der var ikke noget dyr, som skulle symbolisere Babylon, for det skulle snart gå til
grunde. Engelen Gabriel fortsatte: "Den tvehornede vædder, då så, er kongerne af Medien og Persien", Dan. 8, 20. Dette
er nøgleverset til at forstå synet om vædderen og gedebukken. Det viser også, at vore navne for de riger, som dyrene og
billedstøtten symboliserer er korrekte.
Gabriel sagde til Daniel: "Den lodne buk er kongen af Grækenland, og det store horn i den pande er den første konge.
At det brødes af, og at fire andre voksede frem i stedet, betyder, at fire riger skal fremstå af hans folk, dog uden hans
kraft", Dan. 8, 21-22. Alexander den Store af Grækenland var en stor feltherre. Han erobrede hurtigt Persien og andre
dele af Asien og gjorde således Grækenland til et verdensrige. Han symboliseres ved det store horn. Få år efter hans død
blev Grækenland delt i fire dele, og fire af hans hærførere blev regenter, symboliseret ved de fire horn.

Det lille horn
I sit syn så Daniel et lille horn skyde op fra et af de fire horn. Det lille horn "voksede umådeligt". Det blev større end
både Persien og Grækenland, og det fremstod efter disse riger. Når vi studerer drømmen om billedstøtten og de fire dyr,
finder vi, at det fjerde rige var Rom. Det er derfor rimeligt at antage, at dette horn symboliserer Rom. Det kom frem på
det rigtige tidspunkt og det rigtige sted. Det gjorde de ting, som Rom gjorde ifølge de to andre syn om billedstøtten og
de fire dyr. "Og det hovmodede sig mod hærens øverste", Dan. 8, 11. her er tale om Kristi død og korsfæstelse. Det var
romerske embedsmænd, der dømte Jesus til døden, og det var romerske soldater, der korsfæstede ham. Profetien siger i
denne forbindelse også, at "sandheden kastedes til jorden, og hornet havde lykke med hvad det gjorde", Dan. 8, 12.
Dette fortæller med ganske få ord, hvad vi allerede har fået at vide om den religiøs-politiske magt, pavemagten. Denne
magt prøver at forandre både sabbaten og de andre af Guds bud, og den ophøjer paven ved at give ham titler der ellers
er forbeholdt Guddommen. Mange gange sætter pavemagten kirkens traditioner i stedet for Bibelens enkle og klare
lære. Det lille horn i Daniel kap. 8, som blev umådeligt stort, er Romermagten - både det hedenske Rom og pavens Rom
eller pavemagten.
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Engelen Gabriels andet besøg
Medens Daniel stadig tænkte over betydningen af de 2300 aftner og morgener, havde Medo-Persien erobret Babylon.
Daniel studerede profetierne om Judas fangenskab. Han vidste at, at fangenskabet skulle vare halvfjerds år, og at de
næsten var gået. Daniel spekulerede over, om de 2300 aftener og morgener havde noget at gøre med israelitternes
tilbagevenden til Palæstina og genopbygningen af helligdommen der.
Daniel studerede, ventede og bad i flere måneder. Tre uger tilbragte han i faste og bøn om tilgivelse. Han bad også om
tilgivelse for sit folk, for at de kunne komme tilbage til Jerusalem. Gud sendte derpå engelen Gabriel til Daniel igen og
sagde: "Straks du begyndte at bede, udgik et ord, og jeg er nu kommet for at kundgøre dig det; … så mærk dig ordet og
agt på åbenbaringen!", Dan. 9, 23.
Synet bestod af fire dele:
1) Vædderen
2) Gedebukken
3) Det lille Horn
4) De 2300 aftener og morgener
Engelen havde tidligere forklaret Daniel betydningen af vædderen, gedebukken og det lille horn. Det var kun de 2300
aftener og morgener, som Daniel endnu ikke forstod betydningen af. Gabriel begyndte sin forklaring med at nævne de
"halvfjerds uger", altså noget der havde med tid at gøre.

Inddelingen af de 2300dage
I profetisk tid symboliserer 2300 aftener og morgener (eller døgn) 2300 år. Gabriel sagde til Daniel, at "halvfjerds uger
er fastsat". Gabriel sagde til Daniel, at "halvfjerds åruger er fastsat (eller tilmålt, bestemt eller afskåret) over dit folk. På
denne måde henledte Gabriel opmærksomheden på de to tidsafsnit af de 2300 år (Dan. 8, 14), nemlig de halvfjerds
åruger og det resterende tidsafsnit. Dernæst går Gabriel over til at tale om de halvfjerds åruger.
"Halvfjerds åruger er fastsat (tilmålt) over dit folk og din hellige by", Dan. 9, 24a. Daniels folk var israelitterne, og hans
hellige by var Jerusalem. Gud fortalte Daniel, at jøderne var tildelt halvfjerds åruger. Disse halvfjerds åruger er det
samme som 490 profetiske dage eller 490 bogstavelige år.
Hvorfor skulle jøderne tildeles 490 år? Hvad ville der ske i denne periode? - Det var det, Gabriel var kommet for at
fortælle.

Begivenheder i de halvfjerds åruger
Først blev israelitterne givet 70 åruger eller 490 år, som skulle være deres prøvetid. Enten ville Israel omvende sig,
ellers ville de blive forkastet som Guds udvalgte folk. Overtrædelsen ville nå sit højdepunkt, og syndens mål ville være
fuldt. Det skete, da Kristus blev korsfæstet. Hans død gjorde en ende på offertjenesten. Hans død ville også skaffe
soning, for gennem den kan menneskets synder tilgives, og det kan blive forligt med Gud. Dernæst skulle Kristi
fuldkomne liv bringe evig retfærdighed. Endelig skulle en højhellig helligdom blive salvet, indviet eller taget i brug,
hvilket hentyder til en ganske særlig begivenhed i den himmelske helligdom.

Begyndelsen på de 2300 år
Engelen fortalte Daniel, hvordan han kunne vide, hvornår de 2300 dage (år) og de halvfjerds åruger (490 år) ville
begynde. "Og du skal vide og forstå: Fra den tid ordet om Jerusalems genrejsning og opbyggelse udgik, indtil Messias,
Fyrsten, skal der gå syv uger og 62 uger, og det skal genopbygges med torver og gader i en tid med trængsler. Men efter
de 62 uger skal Messias bortryddes uden efterfølger", Dan. 9, 25-26a, American Standard Version.
Da Daniel levede, lå Jerusalem i ruiner. Tre forskellige konger udsendte dekreter om, at Jerusalem skulle genopbygges.
Det var Kyros, Darios og Artaxerxes. Først da Artaxerxes udsendte sin befaling i sit 7. regeringsår, byggede folket
murene og gjorde arbejdet færdigt. Hans befaling om at genopbygge Jerusalem og genindføre den israelitiske stat med
retsvæsen o.s.v. udgik i efteråret år 457 f.v.t.
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Gabriel sagde, at fra den tid hvor befalingen om at genopbygge Jerusalem udgik (år 457 f.v.t.), "indtil Messias, Fyrsten,
skal der gå syv uger og 62 uger, og det skal genopbygges", Dan. 9, 25. Syv og 62 uger giver 69 uger hvilket er 483 dage
eller år. Hvis vi regner 483 år frem fra år 457 f.v.t., når vi til efteråret år 27 e.v.t Det var i dette år at Jesus blev døbt. Det
er Jesus engelen Gabriel taler om, for Jesus er Messias, se Joh. 1, 41. Da Jesus blev døbt, dalede Helligånden ned over
ham og salvede ham. Denne begivenhed betegnede indledningen til Jesu arbejde som Messias. Nøjagtig som profetien
havde forudsagt, fremstod Messias, Fyrsten, ved slutningen af de 69 uger. De fleste historikere anerkender også dette
årstal, og derved kan vi være sikker på at det er det korrekte årstal.
Inden for den 490 år lange periode skulle Jerusalem genrejses og genopbygges. Dette gik i opfyldelse ved afslutningen
af de 7 uger (49 år) i året 408 f.v.t., præcist som nævnt af engelen Gabriel. Bibelen fortæller: "De byggede og fuldførte
værket efter Israels Guds bud og efter Kyros' og Darios' og perserkongen Artaxerxes befaling, Ezra 6, 14b.

Den sidste af de halvfjerds uger
Gabriel fortsatte: "Men efter de 62 uger skal Messias bortryddes uden efterfølger", Dan. 9, 26. Jesus blev "bortryddet"
da han blev korsfæstet. Han blev ikke korsfæstet for sig selv, men for os. De næste vers fortæller os, hvornår dette
skete: "Og pagten skal stadfæstes for de mange i én uge, og i midten af ugen skal slagtoffer og afgrødeoffer ophøre",
Dan. 9, 27a. Dette hentyder igen til korsfæstelsen. Korsfæstelsen var den begivenhed, som fik slagtoffer og afgrødeoffer
til at ophøre. Jesu korsfæstelse fandt sted midt i ugen, 3½ år efter han begyndte sin gerning som Messias.

Midten af ugen finder vi ved at lægge 3½ år til det tidspunkt hvor Jesus startede sin Messias-gerning, nemlig i efteråret
år 27e.v.t. Lægger vi 3½ år til dette årstal kommer vi frem til foråret år 31 e.v.t. Jesus blev korsfæstet om foråret år 31
e.v.t., præcist som profetien havde forudsagt dette. Efter Jesu korsfæstelse virkede apostlene især og specielt for jøderne
for at give dem endnu en anledning til at tage imod Jesus. Tre og et halvt år efter Jesu korsfæstelse blev de kristne
stærkt forfulgt under ledelse af bl.a. Saulus (som senere fik navnet Paulus), og det var sandsynligvis på dette tidspunkt
at Stefanus blev stenet, og de fleste af de kristne måtte forlade Jerusalem. De begyndte mere og mere at forkynde for
hedningerne. Kort tid efter at Stefanus var blevet stenet, blev Paulus omvendt. Han blev i særlig grad hedningenes
apostel. De halvfjerds åruger (de 490 år) var til ende. Jøderne havde forkastet evangeliet, og dette blev nu givet til
hedningerne. Hver eneste del af profetien om de 70 åruger var nu helt og fuldt opfyldt, - intet stod tilbage og manglede
nogen opfyldelse, der var ikke nogen løse ender eller detaljer der ikke var opfyldt.

Udlægningen af de 70 åruger fremhæver følgende begivenheder og årstal:
1) år 457 f.v.t. - Artaxerxes udsteder befaling om at genopbygge Jerusalem, - de 70 åruger begynder.
2) år 408 f.v.t. - Jerusalems genopbyggelse tilendebragt,
de første syv uger slutter.
3) år 27 e.v.t. - Jesus døbes og salves med Helligånden,
de næste 62 uger slutter, der er nu gået 69 uger.
4) år 31 e.v.t. - Jesus korsfæstet, midt i uge 70.
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5) år 34 e.v.t. - Evangeliet går til hedninger, uge 70 slutter.
De 70 åruger slutter nøjagtig 490 år efter at de begyndte.
6) år 1844 e.v.t. - De 2300 år ender.
Den undersøgende dom tager sin begyndelse.

Afslutningen på de 2300 år
De 2300 aftner og morgener begyndte samtidig med de halvfjerds uger, for de halvfjerds uger blev taget herfra. De
halvfjerds uger begyndte i efteråret 457 f.v.t. De 2300aftener og morgener, eller år, begyndte samtidig. Når vi regner
2300 år frem fra efteråret 457 f.v.t., når vi frem til efteråret 1844 e.v.t. som afslutningen på denne periode.
Her er en kort oversigt over Gabriels budskab
Gabriel fortalte om:
1)

Judas tilbagevenden efter fangenskabet.
a)
b)

2)

Den lovede Messias.
a)
b)

3)

Der vil komme en befaling om Jerusalems genopbygning.
Gaderne og murene vil blive genopbygget.

Han vil give sit liv for andre.
Jøderne vil få en prøvetid på 490 år.

Renselsen af den Himmelske Helligdom.
a) Dette peger frem til syndens endelige udslettelse.

Helligdommen renses
Ved slutningen af de 2300 år skulle Helligdommen renses. I 1844 e.v.t. var der ikke nogen jordisk Helligdom, som
kunne blive renset, for den var blevet ødelagt i år 70 e.v.t., da Jerusalem blev indtaget og ødelagt af de romerske styrker.
Den eneste Helligdom er den Himmelske Helligdom, som omtales mange gange i Bibelen. Den jordiske Helligdom blev
renset på den store forsoningsdag. Denne ceremoni var et billede på dommen i Himmelen og skulle vise Kristi arbejde i
den Himmelske Helligdom. Renselsen i den jordiske Helligdom indbefattede en domshandling. De, der ikke havde
bekendt deres synd, blev skilt ud fra israelitterne. Alle, der har bekendt sig til at tjene Gud, får deres sag prøvet, for at
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den kan afgøres, om de er værdige til det evige liv. De, der ikke har været tro, vil blive forkastet.

Der prædikes om dommen
Lige før 1844 begyndte mennesker i alle dele af verden, heriblandt flere børn i Skandinavien, at forkynde budskabet:
"Hans domstime er kommet!". På denne måde henledte gud opmærksomheden på den undersøgende dom i Himmelen,
som begyndte i 1844. Arbejdet foregår i Himmelen nu, og det vil fortsætte lige indtil kort tid før Jesus kommer igen.

Bogen forsegles og åbnes igen
Gud gav Daniel andre syner. Derefter sagde han: "Men du, Daniel, sæt lukke for ordene og segl for bogen til endens tid!
Mange skal granske i den, og kundskaben blive stor", Dan. 12, 4. "Ordene" og "bogen", som Daniel skulle lukke og
forsegle, er de profetier, som gud gav ham, og som han skrev på en bogrulle. At "lukke" og "forsegle" bogen betød ikke,
at Daniel skulle sætte et segl på bogen, så ingen kunne åbne den. Bogen var lukket og forseglet, fordi folk ikke ville
kunne forstå profetierne, før de historiske begivenheder begyndte at finde sted. Gud sagde, at bogen skulle forsegles "til
endens tid". Endens tid begyndt i 1798 e.v.t., da pavedømmets magt blev brudt.
Der har altid været nogle få, som har studeret og forstået profetierne for deres tid, men efter 1798 e.v.t. var der en
udbredt interesse for profetierne angående endens tid. Det så ud til, at Gud brød seglet på disse profetier, og deres
betydning blev mere og mere klar. I dag er Daniels Bog en åben bog. Vi kan læse og forstå, hvordan profetierne er
blevet opfyldt. Vi har også bedre mulighed for at forstå de begivenheder, som endnu ligger ude i fremtiden.
Mennesker er interesserede i profetierne, fordi de ønsker at finde en mening med alle de mærkelige begivenheder og
prøvelser, som kommer i verden i dag. Behovet for at studere dommen og Kristi riges genoprettelse har aldrig været så
stort som det er nu. Det er Guds hensigt, at vi skal vide, at tiden er nær, så vi kan være rede når det sker.

Uddybende om Daniel kapitel 8 og 9
Daniels Bog kap. 8
v. 15

Daniel forsøger at forstå synet

v. 16

Gabriel får besked på at forklare synet for Daniel

v. 17

Se nøje til, thi synet rækker helt til endens tid

v. 19

Kundgør hvad der skal ske i vredens sidste tid. Synet gælder endens bestemt tid

v. 3-4

En vædder
2 store horn
Det største skød op sidst
Stanger mod vest, nord og syd
Kommer fra øst

v. 20

Den 2-hornede vædder er Medo-Persien
Persien blev den dominerende magt

v. 5-7

En gedebuk kommer fra vest
Farer hen over jorden i stor fart
Har en anseeligt horn i panden
Gedebukken overvinder vædderen

v. 21

Gedebukken er Grækenland
Det store horn er den første konge

v. 8

Gedebukken bliver såre mægtig
Medens det er mægtigst brydes det store horn af
4 andre horn vokser frem mod alle 4 verdenshjørner
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v. 22

At det store horn brydes af betyder at fire riger skal fremstå af hans folk, - dog uden hans (den første
konge) kraft

v. 9-12

Fra det ene verdenshjørne vokser et nyt lille horn frem
Det voksede umådeligt mod syd og øst og mod det hellige land
Voksede helt op til Himmelens hær
Styrtede nogle af hæren og stjernerne til jorden
og trampede på dem
Hovmode sig mod Hærens øverste
Ophæve hans daglige offer
Helligdommens sted kastes til jorden
På alteret for det daglige offer lægges en misgerning
Sandheden kastes til jorden
Hornet skal have lykke med hvad det gør

v. 23-25

Mod slutningen af de 4 horns tid, når overtrædelserne har gjort målet fuldt,
skal en fræk og rænkefuld konge fremstå
Hans magt skal blive stor
Han skal tale utrolige ting
Have lykke med hvad han gør
Gennemføre sine råd
Ødelægge mægtige mænd
Hans tanker rettes mod de hellige
Hans svigefulde råd lykkes for ham
Skal sætte sig store ting for
Skal styrte mange i ulykke i deres tryghed
Mod Fyrsternes Fyrste skal han rejse sig
Men så skal han knuses, dog ikke ved menneskehånd

v. 13-14

Hvor lang tid gælder, rækker, dækker, synet

v. 26

Synet om de 2300 dage er sandhed
Luk for synet thi det gælder en fjern fremtid

v.27

Daniel var rædselsslagen og forstod ikke dette med de 2300 dage
Alt det øvrige i synet var blevet forklaret for ham

Hvilke kendetegn har vi på Dyret og det ”Det lille Horn”
Dan. 7, 8-20

Det lille Horn skød frem mellem de 10 horn
Det oprykker 3 af de 10 for selv at få plads
Have øjne som et menneske
Det taler store ord

Dan. 7, 24-25

Efter de 10 riger kommer der en anden
skal være forskellig fra de tidligere
Skal fælde 3 konger
Skal tale mod Den Højeste
Skal mishandle Den Højestes hellige
Skal sætte sig for at ændre de hellige tider og love
Skal have magten i 3½ tid

Dan. 8, 8-14 og 22-25
Fra vest (det ene af de 4 verdenshjørner) vokser et lille horn frem. Det vokser mod syd (Egypten) og øst (Syrien) og
vokser mod Det hellige Land (Judæa)
Vokser op til Himmelens Hær (ville udfordre Guds autoritet)
Hovmode sig mod Hærens Øverste (Kristus)
At ”Hærens Øverste” virkelig er Kristus ses bl.a. af at dette Himmelske væsen også er beskrevet
således i Josva 5, 14 og som Herren selv,
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se Josva 6, 2
Hos Daniel er denne prins også Menneskesønnen, Messias, Kongen og præsten (Dan. 7,13; 9,25;
12,1)
I Daniel kap. 7 er han først og fremmest beskrevet som konge.
I Dan. 8,11 gør han tjeneste i den Himmelske Helligdom.
Det der siges tydeligt i Dan. 8 er at Det lille Horn rent faktisk angriber Kristus selv, ikke som
menneske (hvilket Rom gjorde i sin hedenske fase), men angriber Ham som ypperstepræst i den
Himmelske Helligdom.
Dan. 8, 11

Ophæve den daglige tjeneste
Det lille Horn ville kontrollere den daglige tjeneste (eller den stadige tjeneste), som Kristus gjorde
i den Himmelske Helligdom. Ordet ”daglige” eller ”stadige” kommer fra det hebraiske ”Tamid”
og ordet ”offer” fines slet ikke i den hebraiske tekst til Dan. 8,11.
I Helligdomstjenesten er ordet ”Tamid” altid forbundet med de forskellige tjenester, der blev
udført af præsten i hans ”daglige”, og kun i hans daglige gerning i Helligdommen.
Det bruges i forbindelse med det daglige, det stadige, det fortsatte tjeneste, offer (2. Mos. 29,42),
skuebrødet (2. Mos. 25,30), røgelsesofferet (3. Mos. 30,8) og ilden på alteret (3. Mos. 6,6).
Præstens daglige tjeneste i den første afdeling (Det Hellige) i den jordiske Helligdom var et
billede på Kristi daglige, eller stadige, midlertjeneste i den Himmelske Helligdom.
Det er denne side af Kristi præstegerning (forsonergerning, formidlertjeneste) som Det lille Horn
sætter sig op imod og går til angreb på. Det er denne daglige tjeneste, denne stadige tjeneste, som
det vil ophæve og sætte noget andet i stedet for. Det lille Horn angriber således selve Messias og
Hans ypperstepræstelige frelsesformidlende tjeneste og gerning i Himmelen.
Hans grundfæstede Helligdoms sted blev forkastet – som en mere ordret oversættelse lyder.
Her er tanken, at den stadige tjeneste, den daglige tjeneste, den fortsatte tjeneste, der foregår i den
Himmelske Helligdom, bliver forkastet af Det lille Horn. Ved at ville forgribe sig på, og erstatte
Kristi ypperstepræstelige frelsesgerning, forkaster Det lille Horn grundlaget for den Himmelske
Helligdom, som stedet for forsoning og tilgivelse, og sætter sit eget system ind i stedet for.

Dan. 8, 12

En misgerning lagdes på alteret
Som alternativ tekst se norsk 1930-oversættelse: Og sammen med det stadige offer blev hæren
overgivet til ødelæggelse for frafaldets skyld; og hornet havde fremgang med alt det foretog sig
En mere ordret oversættelse vil lyde:
”En hær overtog den daglige [tjeneste i Helligdommen] i overtrædelse [ved sit oprør]”
Denne tekst siger altså, at Det lille Horn tilranede sig Kristi daglige forsoningstjeneste og i stedet
indsatte, eller udnævnte, sin egen ”hær” (sine egne præster) til at kontrollere, eller administrere
denne tjeneste. Et falskt religiøst system blev indført og indsat i stedet for det bibelske system, en frygtelig oprørsk handling imod Gud og sandheden.
Hvad var det så for et religiøst system Det lille Horn ville sætte i stedet for den tjeneste som
Kristus udførte i Det Hellige i den Himmelske Helligdom?
Biskoppen i Rom, der med kejser Konstantins hjælp, havde ophøjet sig til at ville være
overhovedet for hele Kirken, havde fået indført et helt anderledes religiøst system, bygget på
hedensk filosofi i stedet for på Bibelen. Man havde bl.a. erstattet den bibelske forsonings- og
frelseslære med følgende læresætninger:
1. Den hellige nadver er Kristi offer. Gennem nadveren ”indeholdes den samme Kristus, som
blodigt ofrede sig selv på korsets alter, og ofres [gennem nadveren] ublodigt”, Catechism
of the Catolic Church, Doubledag, New York 1997, side. 381.
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2. Tilgivelse af synd finder ikke kun sted gennem Kristi tjeneste. ”Han, [Kristus] ivergav
udøvelsen af forladelsens magt til den apostolske tjeneste, ibid, p. 402. ”Det er gennem
sakramentet om bod, at den døbte kan blive forligt med Kristus og med Kirken”, samme,
side. 278.
3. Bekendelse af Synd over for en præst i stedet for Gud. ”Bekendelsen for en præst er en
væsentlig del af bodens sakramente”, samme, side. 405.
4. Troen på Kristus som den eneste mellemmand accepteres ikke. Maria ”bliver indført i
Kirken under titler som forsvarer, hjælper, velgører og mægler”, samme, side. 275.
5. Skærsilden kaster mørke skygger over Kristi forsonergerning. Efter døden må de kristne,
som kun er delvist renset af Jesu forsonergerning ”blive rensede [i skærsilden], så at de kan
modtage den hellighed, der er nødvendig for at indgå til Himlens glæde”, samme, side. 28.
6. Opsummering og konsekvens af de foranstående 5 punkter: ”Det betød en desperat kamp for
dem, der ville være trofaste mod sandheden, at modstå de bedrag og vederstyggeligheder,
der blev indført i Kirken, forklædt i præstelig dragt. Bibelen blev ikke længere accepteret
som grundlag for troen”, Konfrontation, side 34.

Dan. 8, 12

Sandheden blev kastet til jorden
Sandhedsværdien af Kristi ypperstepræstelige gerning i den Himmelske Helligdom (hvilket også
indbefatter hele frelsesplanen og frelsesgrundlaget) blev forkastet af denne religiøs-politiske magt.
Og det er den samme magt, som i Dan. 7,25 sætter sig for at ville ændre Guds hellige tider og
love.

Dan. 8, 13

Hvor lang tid gælder synet, den daglige [tjeneste] og oprøret, der er årsag til tilintetgørelsen – som
en mere ordret oversættelse lyder.
Synet er det syn, der bliver gengivet i vers 1-14, hvor både Medo-Persien og Grækenland er
beskrevet.
Det daglige, det stadige, er den gerning, den tjeneste, som den Himmelske Fyrste for den
Himmelske Hær udfører.
Oprøret, eller angrebet, der er årsag til, eller som fører til tilintetgørelsen, er angrebet og oprøret
fra Det lille Horn imod den tjeneste som Fyrsten over den Himmelske Hær til stadighed, til daglig,
udfører i den Himmelske Helligdom.
Spørgsmålet går altså på, hvor lang tid, hvor lang en periode, dækker hele dette syn over.

Dan. 8, 14

2300 aftener og morgener, så skal Helligdommen få sin ret igen
Selve udtrykket ”2300 aftener og morgener” afmåler hele den tidsperiode, som opfyldelsen af
synet om vædderen, gedebukken og Det lille Horn – medregnet hele perioden for den daglige
tjeneste som Kristus udførte i den Himmelske Helligdom, og Det lille Horns angreb på denne
gerning.
Som afslutning på denne profetiske tidsperiode bliver en vigtig begivenhed introduceret:
Helligdommen bliver renset og kommer til sin ret igen.
Det er disse begivenheder der indleder, sker under, og afslutter denne profetiske tidsperiode på
2300 dage (aftner og morgner).
Det eneste som vi ikke får fortalt i Daniels bogs 8. kapitel er startdatoen og slutdatoen for denne
periode, bortset fra at den begynder under det Medo-Persiske riges tid.

Side 21

Teksten til Dan. 9, 24-27
Dansk 1865 oversæt.
v. 24

Norsk 1930 oversæt.

Der er 70 uger bestemte over dit folk og over 70 uger er fastsat over dit folk
din hellige stad,
og din hellige by,

70 uger tilmålt dit folk
og den hellige stad

til at forhindre overtrædelsen,
og til at besegle synder,
og til at forsone misgerning,
og til at lade komme en evig retfærdighed,
og til at besegle syn og profet,
og til at salve det Allerhelligste.

indtil overtrædelsen er fuldendt,
syndens mål fuldt,
misgerningen sonet,
evig retfærdighed hidført,

til at indeslutte frafaldet
og til at forsegle synder
og til at dække over misgerning
og til at føre frem en evig retfærdighed,

syn og profet beseglet
og en højhellig Helligdom salvet.
Og du skal vide og forstå:
fra den tid ordet om Jerusalems genrejsning
og opbyggelse udgik, indtil en salvet, en
fyrste kommer, er der 7 uger; og i 62 uger
skal det genrejses og opbygges med torve og
gader under tidernes trængsel.
Men efter de 62 uger skal en salvet
bortryddes uden dom,

og til at besegle syn og profet,
og til at salve det Allerhelligste.
Og du skal vide og forstå:
Fra den tid ordet udgår om at genrejse og
opbygge Jerusalem, indtil en salvet, en fyrste
står frem, skal der gå 7 uger og 62 uger; det
skal igen sættes i stand og opbygges med
gader og voldgrave, men under tidernes
trængsel.
Og efter de 62 uger skal den salvede
udryddes og intet have,

og byen og Helligdommen skal ødelægges
tillige med en fyrste.
Og enden kommer med oversvømmelse,
og indtil enden skal der være krig, den
fastsatte ødelæggelse.

og staden og Helligdommen skal en
kommende fyrstes folk ødelægge,
og enden på det er oversvømmelse,
og indtil enden er der krig;
ødelæggelsen er fast besluttet.

Og pagten skal ophæves for de mange i én
uge,
og i ugens sidste halvdel skal slagtoffer og
afgrødeoffer ophøre,

Og én uge skal gøre pagten fast for de
mange;
og i midten af ugen skal slagtoffer og
madoffer ophøre,

og ødelæggelsens vederstyggelighed skal
sættes på det hellige sted,
indtil den fastsatte undergang udøser sig
over ødelæggeren.

og på vederstyggelighedens vinger skal
ødelæggeren komme,
og det indtil tilintetgørelse og fast besluttet
straffedom strømmer ned over den som
ødelægges.

v. 25

Så vid og forstå,
at fra den tid det ord udgår, at lade dem
komme tilbage og at bygge Jerusalem igen,
indtil Kristus, Fyrsten, er der 7 uger og 62
uger, i hvilke gader og grave skal
genopbygges under trange tider.

v. 26

Men efte de 62 uger skal Kristus udryddes,
og de skal ingen være for ham;
og en fyrstes folk som kommer, skal
fordærve staden og Helligdommen,
og enden kommer med vandskyl,d

v. 27

Dansk 1931 oversæt.

Og indtil krigens ende er ødelæggelser
bestemte.
Og han skal bekræfte pagten med mange i
den ene uge,
og midt i ugen skal han lade slagtoffer og
madoffer ophøre,
og hos vederstyggelighedens vinger skal den
være, som ødelægger,
og indtil den fuldkomne ende som er
bestemt, skal straffen udøses over den som
ødelægger.

Ovenstående oversigt over forskellige måder at oversætte Dan. 9, 24-27 er væsentlig for forståelsen af teksten. Den
danske oversættelse af 1931 og af 1992 er sproglig set meget upræcise oversættelse af den hebraiske tekst.
Den norske oversættelse fra 1930 og den danske fra 1865 er rimeligt godt oversat i forhold til den hebraiske tekst.
Vi vil nu se på hvad denne tekst i Dan 9, 24-27 betyder, og hvilken tidsperiode der tale om, og hvornår denne
tidsperiode starter og slutter.
Gabriel viser sig for Daniel, ved slutningen af hans bøn, og siger han er kommet for at give ham indsigt og forståelse
(Dan. 9,22). Indsigt og forståelse af hvad? Der er intet i Daniels bøn, i det mindste ikke om hans umiddelbare
bekymring over fangenskabet. Men hvad var det så egentlig Gabriel talte om?
Dette spørgsmål får vi besvaret når vi nu i det følgende vil se lidt på om der er en sammenhæng, og hvilken
sammenhæng, der så måtte være mellem det 8. og det 9. kapitel i Daniels Bog.
Daniel havde selv set synet. Gabriel havde talt med ham og forklaret det for ham. Og alligevel måtte Daniel bagefter
erkende, at der var noget han stadig ikke havde forstået.
Hvis det var tilfældet, er der måske heller ikke noget at sige til, at vi kan have svært ved at forstå det hele. Og vi bliver
derfor nødt til at bruge lidt mere tid på denne problemstilling.
Daniels manglende forståelse var forbundet med nogle ganske bestemte træk ved synet:
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Lad os overveje følgende: Hvilke dele af synet i Dan. 8 havde Daniel fået forklaret, og hvilke dele havde han ikke fået
en forklaring på?
Som vi allerede har set, fik Daniel forklaret synet og dets hændelsesforløb i store træk, bortset fra et enkelt punkt,
nemlig spørgsmålet om ”tid” i Dan. 8,14. Denne tidsperiode fik han ingen forklaring på.
Ved at se på et par hebraiske ords betydning, og den måde de anvendes på, vil vi få endnu større indsigt i hvad det var
Daniel ikke forstod, og hvilken forbindelse der er mellem synet i Dan. 8 og situationen i Dan. 9.
Det danske ord ”syn” er i Dan. 8 oversat fra to forskellige hebraiske ord. Ordet ”chazon” er anvendt om synet som
helhed, altså først og fremmest om den sete del af synet, som er beskrevet i Dan. 8,2-14. Ordet indrammer beskrivelsen
ved at være brugt i vers 1 og 15, og gentages i den grundlæggende forklaring i vers 17 og 19.
Det andet ord for syn, ”mar’æh”, bruges først i forbindelse med Gabriels personlige tilsynekomst i vers 15: ”så ud
som”, ”lignede”. Dernæst i vers 16 om det, der skal forstås, oversat med: ”udlæg ham synet”. Gabriel skulle altså med
ord give Daniel indsigt i det han havde set. Dernæst bruges ordet i vers 26 om ”aftnerne og morgnerne” med en
henvisning til det, der blev talt om af de himmelske væsener.
Det er altså således denne tidsperiode på de 2300 aftner og morgener, Daniels henviser til, når han i vers 27 siger, at han
ikke forstod (hebr.: bin = indsigt, forståelse) synet (hebr.: mar’æh = den af Gabriel talte forklaring, udlægning).
Vi ser nu, at der er en række punker, der viser os den nøje forbindelse der er mellem synet i kapitel 8 og situationen i
kapitel 9:
1.

Gabriel havde i kapitel 8 forklaret Daniel synets hovedpunkter, på nær ”tiden” (Dan. 8, 20-26).

2.

Daniel forstod (hebr. bin) ikke synet (hebr. mar’æh, den talte del) om tiden,.

3.

Dan. 9 indledes med samme udsagnsord, hvormed Dan. 8 blev afsluttet: Daniel ”lægger nu mærke til”
hvad han før ikke ”forstod” (hebr. bin), Dan. 9,2 og 8,27).

4.

Daniel studerer en profeti om fangenskabets længde (Dan. 9,1-2).

5.

Daniel ønsker at vreden over Jerusalem må ophøre (Dan. 9,16 jf. 8,19).

6.

7.

Efter synet om den lange periode i Dan. 8,14 frygter Daniel, at eksilet vil kunne blive forlænget. Daniel
har jo sandsynligvis også læst og forstået principperne bag betingede profetier, som det f.eks. er beskrevet i
Jer. 18,5-10.
Daniel beder derfor Gud om at gribe ind ”uden tøven” (Dan. 9,19).

8.

Det skal her særligt fremhæves, at svaret gives til Daniel af den samme engel som taler til ham i Dan. 8.
Kun i disse to kapitler er engelen Gabriel nævnt ved navn.

9.

Gabriel omtales som den engel, Daniel ”tidligere havde set i synet” (hebr. chazon, en betegnelse brugt
netop om den sete del af synet i Dan. 8, se f.eks. 8,1-2. 14-15).

10.
11.
12.
13.

Ifølge Dan. 9,23 kommer Gabriel for at give Daniel indsigt (hebr. bin, som i Dan. 8,16.27 og 9,2).
Det ord, der i Dan. 9,23 er oversat med åbenbaring, er det samme ord, som i Dan. 8,26-27 anvendes om
det endnu ikke forklarede, nemlig tidsperioden, hebr. mar’æh, altså den talte del af synet.
Gabriel indleder sit svar til Daniel med netop at tale om ”tid”, nemlig de 70 åruger (uger af år) i Dan. 9,24.
Det ord, der er oversat med ”fastsat” i Dan. 9,24 har også betydningen ”afskåret”, ”adskille fra”. De 70
åruger er altså afskåret, hugget af fra, skåret ud af, adskilt fra, den større tidsperiode i Dan. 8,14.

Daniels bøn i starten af Dan. 9 er lang, men ganske klar. Han ser tilbage på historien for sit folk. Han erkender
virkeligheden, sådan som den havde været, som den måske endda endnu var!
Han opremser Guds godhed, Guds overbærenhed og Guds løfter. Han ved, at én dag vil Gud gribe ind. Dette er han slet
ikke i tvivl om, - dertil er Skriften for tydelig og hans erfaring med Gud for overvældende. Men hvornår? Hvor længe
vil der gå?
Daniel havde søgt at forstå tidsangivelsen i det syn han havde haft 8 år tidligere (synet i Dan. 8). I den forbindelse
studerede han profetens Jeremias’ profeti om fangenskabet, og Daniel havde lagt særligt mærke til den tidsangivelse
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Jeremias angav om fangenskabet, nemlig 70 år (Jer. 25,11 og 29,19).
Gabriel svar til Daniel kan inddeles i forordet (Dan. 9,24) og den historiske profeti (Dan. 9,25-27). Dette hænger bl.a.
sammen med den hebraiske poesi i disse vers.
Både forordet og den profetiske del beskæftiger sig med to hovedtemaer: Dels Guds folk og syndproblemet, dels
Jerusalems og Zion-Templets skæbne. Disse to emner hænger igen sammen med Daniels bøn: Han bad jo netop om
tilgivelse for folkets synd, som havde forårsaget ødelæggelse af Jerusalem og Templet.
Gør følgende overvejelser:
Betydningen af de enkelte udtryk!
Hvad vil det sige at frafaldet var fuldt?
Hvornår blev menneskenes misgerning sonet?
Hvornår blev evig retfærdighed hidført?
Hvornår blev en højhellig Helligdom slavet?
Når et dokument blev forseglet, betød det en højtidelig, juridisk stadfæstelse af indhold og betydning, og herefter
havde kun en person med tilsvarende eller højere rang retten til at bryde seglet og se indholdet (se f.eks. Job 14,17; Dan.
7,10; Åb. 5,1 ff.). Deraf kommer ordspillet med udtrykket her: med Jesu offer blev synden skjult hos Gud, og syn og
profet blev stadfæstet.
Vi får således nu følgende oversigt over forordet i Dan. 9,24:
70 åruger (uger af år) er fastsat over:
Dit folk

og din hellige by

Indtil
Overtrædelsen er fuldt
Synden beseglet
(hebr.: chatam)
Misgerningen sonet

til
evig retfærdighed hidført
syn og profet beseglet
(hebr.: chatam)
en højhellig Helligdom salvet

Og vi får følgende oversigt over den profetiske del af teksen i Dan. 9,25-27:
Fra den tid befalingen om at genrejse og genopbygge Jerusalem og indtil:
Jerusalem og Templets skæbne
Synd
v. 25 A

en salvet, en fyrste, kommer, er der 7 uger og
62 uger

v. 25 B

v. 26 A

og efter de 62 uger vil en slavet blive
bortryddet, uden at nogen er med ham

v. 26 B

v. 27 A

Pagten skal stadfæstes for de mange i 1 uge,
og i midten af ugen skal ofringer og gaver
standse

v. 27 B

Det skal genrejses og genopbygges med torve
og selvbestemmelse (hebr.: charuts) under
tidernes trængsel
Byen og Helligdommen vil blive lagt i ruiner
af en kommende fyrstes folk. Afslutningen
kommer med en flod (voldsom
oversvømmelse), og indtil afslutningen vil
der være krig, den fastsatte (charuts)
ødelæggelse
Men på ødelæggende vederstyggeligheders
vinger og indtil den fastsatte (charuts)
undergang vil den udøse sig over det, der
ødelægges

Profetien indeholder følgende data:
Læg mærke til, at første del af hvert vers (A) indeholder
det, der har med Messias og tidsperioderne at gøre, og
at sidste del af hvert vers (B) indeholder det, der har med
Byen og Templet at gøre.
Dette er en af grundene til, at de 7 og de 62 uger hører
sammen, således som det oversættes i f.eks. Norsk Bibel
fra 1988.
Det hebraiske udtryk i v. 27A: ”i midten af ugen”
henviser altid til et punkt, et bestemt tidspunkt, som
f.eks. i Jos. 10,13

Byen: skal opbygges men atter ødelægges

Helligdommen: skal opbygges og atter ødelægges – men
også en højhellig Helligdom skal slaves: den himmelske
Helligdom skal indvies.
Fyrsten: skal hugges af; han skal stadfæste pagten for de
mange, dvs. Guds folk, men også få ofringer og gaver til at
ophøre.
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Vi har nu læst både kapitel 8 og kapitel 9. Vi står måske stadig tilbage med mange spørgsmål! Vi har ikke her haft plads
til at besvar dem alle. Men det mest afgørende af alle spørgsmålene må være: Hvad er meningen med de 2300 aftner og
morgner?
Vi har set lidt på hvordan kapitlerne 8 og 9 hænger sammen. Vi har derved opdaget, at Gabriels svar til Daniel efter
hans bøn, bl.a. skulle give ham nøglen til at forstå denne lange periode. Vi vil nu uddybe denne forbindelse yderligere,
og det vil vi gøre ved at rejse et par spørgsmål til teksten i Dan. 9,24-27:
1. spørgsmål:
Der er en mærkelig dobbelthed i Gabriels tale om ”pagten” i Dan. 9,27. På den ene side bliver det sagt, at
”pagten skal stadfæstes for de mange”. På den anden side siges det, at ”ofringer og gaver” skal ophøre! Hvad
er løsningen på denne dobbelthed?
2. spørgsmål:
Den samme mærkelige dobbelthed finder vi i talen om Helligdommen i Dan. 9,24-27. På den ene side skal
Jerusalem og Helligdommen genopbygges, men atter ødelægges (Dan. 9,25-26). På den anden side skal ”en
højhellig Helligdom salves” (Dan. 9,24). Hvordan kan dette hænge sammen?
Udtrykket ”pagten skal stadfæstes” i vers 27 er i den danske autoriserede oversættelse fra 1931 blevet til ”pagten skal
ophæves”. I den danske autoriserede oversættelse af 1992 siger lige stik modsat af 1931-oversættelsen: ”han vil slutte
en stærk pagt …”.
Hovedproblemet for oversætterne har været, at teksten er ganske tydelig, og at meningen ikke passer på Antiokus IV!
Der er ingen måde, hvorpå man kan hævde, at denne syriske konge rent faktisk stadfæstede pagten med/sluttede en
stærk pagt med de mange, altså Guds folk (se Dan. 11,32-22; 12.2; Esaj. 53,11-12 og Matt. 22,14). Derfor valgte man at
lave teksten om, så teksten kunne komme til at passe med teorien.
Nøgleudtrykkene i forbindelse med Helligdommen i vers 24 er ”sone”, ”salve” og en ”højhellig Helligdom”. De
tilsvarende hebraiske udtryk er kun brugt sammen ét andet sted i Det Gamle Testamente. Det er i 2. Mos. 29,36-37,
hvor der er tale om indvielsen af tabernaklet i ørkenen. Der er altså ikke tvivl om, at der henvises til indvielse/salvning
af en Helligdom.
Svar på spørgsmål 1:
Der er tale om to pagter, en med jødefolket og en med Guds folk som helhed, altså med den kristne menighed.
Svar på spørgsmål 2:
Der er tale om to Helligdomme. De to pagter havde hver sin. Den første havde en jordisk – Guds folk som
helhed (den kristne menighed) har en himmelsk Helligdom (se f.eks. Hebr. 9, 1.11.24).
”Pagt” betyder ”aftale, overenskomst”. Det Gamle Testamente omtaler mange sådanne pagter og overenskomster
mellem mennesker og mellem Gud og mennesker. Når der tales om helligdomstjenesten, er der imidlertid specielt tale
om to, hvor den jordiske var et afbillede af den himmelske (læs evt. mere om dette i Hebr. 3,1-3; 8,1-6; 9,1-15 m.fl.).
Overvej følgende spørgsmål:
Er der frelse i mere end én pagt? Hvorfor oprettede Gud pagten med Israels folk?
Konklusionen af det vi hidtil har læst må være følgende:
Det betyder altså, at ved afslutningen af de 490 år (de 70 åruger, uger af år) blev det jødiske offersystem sat ud
af kraft. I stedet blev den himmelske helligdomstjeneste efter Jesu himmelfart sat i funktion.
Gabriel fortæller i Dan. 9,25-27 om genopbyggelsen og ødelæggelsen af det jordiske Tempel i Jerusalem. Men
Det Lille Horn’s angreb i Dan. 8,10-12 er rettet mod Helligdommen i Himmelen.
Som det blev sagt til Daniel i Dan. 9,24 er de 70 åruger (uger af år) fastsat over Daniels folk og Daniels
hellige by, altså jødefolket.
Den længere tidsperiode i Dan. 8,14, perioden på de 2300 aftner og morgener, leder os langt ind i den kristne
tidsalder, og dermed til Templet i Himmelen.
”Enden” i Dan. 9,26 er enden for jødefolket som et særligt Guds-folk. ”Enden” i Dan. 8,17.19 er de sidste
tider i hele Guds folks historie, altså tiden kort før, og op til, Jesu genkomst.
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Den himmelske Helligdom er omtalt i mange tekster i Bibelen, både i Det Gamle Testamente og i Det Nye Testamente.
Her er et lille udpluk:
2. Mos. 25,9.40; 1. Kong. 8,27ff; Sal. 11,4; 33,13-14; 68,35-36;
113,4-5; 150,1; Esaj. 66,1; Ap.g. 7,44.47-49; Gal. 4,24-26, foruden de steder der allerede tidligere er henvist til i
Hebræerbrevet.
I den første del af Daniels Bog var verdensrigerne i centrum. I kapitel 7 rejses spørgsmålet om Guds folk. I kapitel 8 og
9 er det i fokus. Hidtil er principperne for Guds evige styre blevet fastslået. Nu er det frelsen, det handler om.
Derfor er Helligdommen så betydningsfuld. Og selv en overfladisk læsning af striden, der er beskrevet i Dan. 8, 9-14,
åbenbarer de mange henvisninger til tempeltjenesten. Særlig vigtigt er det at lægge mærke til, at den handling, der
finder sted efter de 2300 år (aftner og morgener), vil gøre noget ved Helligdommen: Den skal renses, den skal have sin
ret igen, den skal retfærdiggøres.
I. Guds komme til sit Tempel (Dan. 7,22) var en gammeltestamentlig begivenhed, hvor Gud ”kom” til
sin Helligdom til dom over fjenden og befrielse af sit folk efter trængsel og lutring. Den faldt i forbindelse
med Den Store Forsoningsdag, Yom Kippur.
II. Domsdagen – også kaldet for Herrens dag – var ganske enkelt Den Store Forsoningsdag.
III. Den årlige fest, hvor Gud i Det Gamle Testamente gjorde op med frafald og synd i sit folk, var Den
Store Forsoningsdag. I årets løb var ”synden” i overført betydning bragt ind i Helligdommen, fordi Gud
havde båret over med den og ikke havde gjort op med synderen. På forsoningsdagen blev ”synden” bragt
frem for Gud i Det Allerhelligste for at blive endeligt fjernet. Synderen blev da enten dømt for sin synd, hvis
han havde søgt at skjule den – men blev frikendt af nåde, hvis han havde angret og bekendt den.
Hele processen blev i Det Gamle Testamente illustreret ved hjælp af et sindrigt system af ofringer. I den
himmelske Helligdom er der kun ét offer – det blev bragt på Golgata af Jesus.
Der er dom i Himmelen. Denne domshandling svarer i helligdomstjenesten til Den Store Forsoningsdag. Men hvad
skal der på på jorden?
1.

Frafaldet må ophøre!
Det frafald fra nytestamentlig kristendom, som har præget kirken i århundreder, må ryddes af vejen. Alliancen
med hedenskabet må ophøre.
Overvej: tror vi på nogle trospunkter eller gudsopfattelser, selv om de stammer fra hedenskabet og ikke fra
Bibelen?

2.

Jesu offertjeneste må ophøjes!
Nedtrampningen af tjenesten i den himmelske Helligdom, efterligningen af Jesus offer (den katolske nadver)
må afsløres og ophøre.
Overvej: hvor langt er protestantismen nået bort fra den opfattelse af autoritet og magtanvendelse, som hænger
sammen med pavedømmets lære om Jesu offer (den katolske nadver).

3.

Renselse, lutring og beredelse af Guds folk forud for Jesu komme.
Forsoningsdagens ritualer minder os om behovet for helligelse. Denne helligelse fører til renselse fra synd, altså
selviske motiver og holdninger. Helligelsen må bygges på Jesu offer, udspringe af taknemlighed og føre til
lydighed.
Overvej: et øjeblik din personlige helligelse til Jesus. Foregår den daglig? Eller kun efter særlige begivenheder,
som f.eks. bedeuger? Sætter du Jesus først? Er det livs mål at finde den måde, hvorpå lige netop du bedst kan
fortælle andre om ham?

4.

Advarslen må gives!
Skal verden dømmes, må den høre evangeliet en sidste gang. Alle skal have en chance for at høre og se, hvad
Guds riges principper står for, før de eventuelt rammes af dommen. Alle skal have en chance for at vælge (se
f.eks. Matt. 24,9-14).
Overvej: Vil du være med i en bevægelse, der har følgende opgaver:
a.

At gøre opmærksom på kirkens frafald fra Guds lov og troen på Jesu offer.

b.

At være helliget til Jesus for at fortælle verden om ham en sidste gang.
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c.

Der i sit interne fællesskab (menigheder, skoler m.m.) at efterleve principperne for Guds
rige, så mennesker derigennem kan få en levende illustration af evangeliet og se hvad de
skal vælge, ved at se på menigheden og dens medlemmers liv og vandel.

Teksten i Dan. 8,14 fortæller os, at efter de 2300 år skal ”Helligdommen komme til sin ret igen”. Andre oversættelser
bruger måske andre udtryk som ”renses” eller ”retfærdiggøres”. Ingen af dem behøver at være forkerte. Det hebraiske
udtryk er kun brugt én gang i Bibelen, og vi må derfor finde dets betydning bl.a. ud fra den sammenhæng, hvori
udtrykket er brugt i Daniels Bog. Dertil har vi to nøgler: parallellen med de øvrige profetiske syner – og indholdet af
selve spørgsmålet.
I.

Parallellen med Dan. 2 og Dan. 7:
Før oprettelsen af Guds rige vil der foregå én domshandling i den himmelske Helligdom med følgende
elementer:
a.
b.
c.

II.

Dom over rigerne – stenen i Dan. 2 45 og 7,9-12
Kristus tilkendes kongeværdigheden – Dan. 7,13-14
Dommen afsiges til fordel for den Højestes hellige – Dan. 7,22

Spørgsmålet i vers 13 drejer sig om et problem.
Svaret må derfor naturligvis vise hen til den tid, hvor problemet finder sin løsning. Problemet er følgende:
a.
b.

Et ”ødelæggende frafald” i Guds folk (Dan. 8,13) gør, at Gud overgiver folket til trængsel under
Det Lille Horn, der angriber helligdomstjenesten (Dan. 8,11-13) og nedtramper både hæren og
Helligdommen.

Overvej: Hvorfor er det nødvendigt med en universel retshandling? Kender Gud ikke det hele fra begyndelsen?
Er der nogen måde, hvorpå man kan sige, at Gud er under anklage? Har hans frelsesplan, som
helligdomstjenesten er et udtryk for, brug for at blive retfærdiggjort?
Har det nogen betydning, at denne retssag ifølge Dan. 7,9-10 har himmelske vidner?
Når Guds plan retfærdiggøres ved dommen, hvad er så grunden dertil: de troendes trofasthed – eller
Jesu barmhjertighed?
Undersøgelse og Dom: Beretningerne i Daniels Bog viser sig endnu engang at illustrere og belyse de profetiske
begivenheder.
I Dan. 1 blev jøderne på grund af frafald overgivet i Nebukadnezar’s hånd (Dan. 1,2).
I landflygtigheden blev Daniel og hans venner sat på prøve. De fik en tidsfrist, hvorefter de blev
undersøgt og frikendt.
Domshandlingen ved afslutningen af de 2300 år vil gøre det samme med hele Guds folk.
Vi har nu set hvordan synet i Dan. 8 og situationen i Dan. 9 hænger sammen, og hvordan disse to tidsperioder er tæt
forbundne med hinanden. Nu mangler vi blot at finde frem til de ting der fastslår og klart vise os begyndelsessluttidspunktet for disse tidsperioder.
Vi har set hvad slutbegivenhederne er for disse to perioder, men vi har endnu ikke fundet begyndelsestidspunktet. Og
det er det vi nu vil forsøge at finde frem til.
Vi læser i Dan. 9,25: ” Og du skal vide og forstå: Fra den tid ordet udgår om at genrejse og opbygge Jerusalem, indtil en
salvet, en fyrste står frem, skal der gå 7 uger og 62 uger; det skal igen sættes i stand og opbygges med gader og
voldgrave, men under tidernes trængsel.”
Der er i alt i Bibelen omtalt fire dekreter om genopbyggelse af Jerusalem og Templer, og vi vil nu forsøge at finde ud af
hvilken der opfylder de krav der bliver stillet i profetien, og ligeledes finde frem til hvilket årstal, dette dekret blev
udstedt.
1.

Det første dekret finder vi i Ezra 1,2-4. Dette dekret blev udstedt af perserkongen Kyrus i hans 1. regeringsår
år 537 f.Kr., og handlede om genopbygningen af Templet.
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2.

Det andet dekret finder vi i Ezra 6, 1-12. Dareios gøres opmærksom på det tidligere dekret udstedt af Kyrus,
og Dareios stadfæster i året 520 f.Kr. det dekret der allerede tidligere var udsted af Kyrus. Dareios’ dekret er en
stadfæstelse af Kyrus’ dekret, og giver hverken flere eller mindre beføjelser, end dem Kyrus havde givet.

3.

Det tredje derket finder vi i Ezra 7,11-26 og blev udstedt af Artaxerxes i sit 7. regeringsår i 457 f.Kr. Dette
dekret modsvarer fuldt ud alle profetiens forudsætninger, idet der gives tilladelse til, ikke blot at genopbygge
Jerusalem og Templet, men at indføre fuldt selvstyre med egne verdslige og religiøse love. Altså en fuld
genoprettelse af alle en stats funktioner.

4.

Det fjerde dekret finder vi i Neh. 2,1-8 og blev ligeledes udsted af Artaxerxes i sit 20. regeringsår i 444 f.Kr.
Dette dekret er egentlig slet ikke et dekret, men udelukkende fuldmagtsbreve fra kongen til Nehemias om at han
har bemyndigelse til at gennemføre det dekret, der allerede 13 år tidligere var udstedt.

De to første dekreter opfylder slet ikke de forudsætninger der opstilles for os i Dan. 9,25, hvorfor vi hurtigt kan
konkludere, at ingen af disse to kan danne baggrund for afgørelse af hvornår de tidsperioder, vi her studerer, tager deres
begyndelse.
De dekreter vi herefter har tilbage at studere nærmere, er de to dekreter udsted af Artaxerxes i hans 7. og 20.
regeringsår, hvilket er henholdsvis år 457 f.Kr. og år 444 f.kr.
Ved dekretet fra år 457 f.Kr. lader Artaxerxes den Langhårede i sit 7. regeringsår til Ezra befale, at man skulle drage op
til Jerusalem, både Ezra selv og så mange af hans folk, som havde lyst til at drage med. Samtidig med befalingen stilles
de kongelige skatkamre til hans uindskrænkede rådighed, så han både kan udsmykke templet, skaffe ofringer til
tempeltjenesten, og gøre hvad andet han måtte finde for passende.
Dekretet bemyndigede ham også til at fastsætte love, indsætte øvrighedspersoner og dommere, og at straffe forbrydere,
endog med dødsstraf. Med andre ord: Ezra fik bemyndigelse til at genindføre den jødiske stat, den borgerlige såvel som
den kirkelige, i overensstemmelse med Guds lov og jødefolkets gamle skikke.
Inspirationen har fundet det formålstjenligt at bevare denne befaling i mindet, hvorfor en fuldstændig og omhyggelig
afskrift af den findes i Ezra’s Bog’s syvende kapitel.
Tretten år senere, i den samme konges 20. regeringsår, i år 444 f.Kr., anmodede Nehemias kongen, og fik tilladelse til at
drage op til Jerusalem (Neh. 2). Han fik lov til at rejse, men der foreligger ikke noget bevis for at dette var andet end en
mundtlig rejsetilladelse til Nehemias. Den angik ham alene! Der siges intet om, at andre skulle drage med ham.
Kongen spurgte ham hvor længe hans rejse skulle vare, og hvornår han forventede at komme tilbage. Han fik
fuldmagtsskrivelser med til landshøvdingerne hinsides floden, ifølge hvilke Nehemias var befuldmægtiget til at
modtage den hjælp måtte have brug for fra disse landshøvdinger.
Endvidere havde han en befaling til opsynsmanden over kongens skove, at han skulle levere tømmer til bjælker osv.
Ved sin ankomst til Jerusalem fandt Nehemias de øverste og præsterne og det øvrige af folket i fuld gang med at
genopbygge Jerusalem (Neh. 2,16). Alle disse arbejdede naturligvis ifølge den til Ezra 13 år tidligere givne befaling.
Endelig fuldførte Nehemias efter sin ankomst til Jerusalem, det arbejde, han var kommet for at fuldføre, i løbet af blot
52 dage (Neh. 6,15).
Hvilken af disse to befalinger, den til Ezra i år 457 f.Kr. eller den til Nehemias i år 444 f.Kr., er det så der bliver kaldt
for ”befalingen til Jerusalems genopbyggelse”, og fra hvilket tidspunkt de 70 åruger skal regnes?
1.

Den tilladelse der blev give til Nehemias kan næppe kaldes en ”befaling”, idet kongelige befalinger i det
persiske rige skulle være affattet skriftligt og være undertegnet af regenten (Dan. 6,8). Ezra fik et sådant
skriftligt, underskrevet dokument, men det gjorde Nehemias ikke – han fik kun en mundtlig rejsetilladelse fra
kongen.
Hvis man vil hævde, at de breve han fik med i virkeligheden var befalinger, så jo, så var de nok udfærdiget
skriftlig og med regentens undertegning, - men de var ikke til Nehemias, men til ”landshøvdingerne hinsides
floden”. Desuden var der jo så heller ikke tale om ”befalingen (ental) om at genopbygge”, men en hel række af
befalinger!

2.

Anledningen til at Nehemias ansøgte kongen om rejsetilladelse til at rejse op til Jerusalem var, at nogle folk,
der var vendt tilbage fra Jerusalem, fortalte Nehemias, at folket ude i Judæa led stor nød og foragt, at
Jerusalems mure var nedbrudte, og at dets porte var afbrændte (Neh. Kap. 1).
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Hvis arbejde var disse mure? – De var selvfølgelig Ezra og hans rejsefællers værk. Man kan end ikke et øjeblik
få sig selv til at tro, at man som en nyhed ville fortælle Nehemias om Jerusalems totale ødelæggelse ca. 145 år
tidligere! Heller ikke at han ville have betragtet denne ødelæggelse for 145 år siden, som en ny ulykke for
byen, hvorved han på ny ville bryde ud i dyb bekymring!
En befaling, der gav myndighed til at bygge disse myre, måtte være gået forud for den rejsetilladelse som
Nehemias fik. Og det arbejde der var blevet igangsat ved denne tidligere befaling, måtte være blevet stoppet
eller hindret i sin fuldførelse. Og det var således disse forhindringer, Nehemias ønskede at få ryddet af vejen.
3.

Skulle der stadig være nogen der måtte ønske at påstå, at Nehemias’ hverv måtte være en befaling, fordi
hensigten med hans forehavende var, at han ville bygge byen, er det tilstrækkeligt, som nævnt ovenfor, at
pointere: Portene og murene var blevet genopført før Nehemias drog til Jerusalem. Desuden blev det
bygningsarbejde, han drog af sted for at fuldføre, tilendebragt på kun 52 dage, - og ifølge profetien skulle dette
arbejde tage 49 år (7 uger af år, åruger).

4.

Nehemias fik ingen beføjelser, som ikke allerede tidligere var blevet givet til Ezra. Beføjelserne til Ezra
opfylder alle formalia til et persisk dekret, og disse vilkår og beføjelser var langt mere omfattende, end den
rejsetilladelse der blev udstedt til Nehemias.

5.

Af Ezra’s bøn, således som den er gengivet i Ezra 9,9, er det endvidere klart, at han anså sig selv som fuldt
bemyndiget til at genopføre byen og dens mure. Det er endvidere klart, at han opfattede de profetier, der
betingelsesvis angik Juda rige, som værende opfyldte. Dette fremgår tydeligt at bønnens slutningsord: ”Skulle
vi da atter bryde dine bud og indgå svogerskab med folk, der øver sådanne vederstyggeligheder? Skulle du
ikke vredes på os, indtil det var forbi med os, så der hverken blev nogen reddet eller undsluppet?”.

Konklusionen på denne lille undersøgelse må blive, at det er den til Ezra i år 457 f.Kr. udstedte befaling og
bemyndigelse, der er gældende som udgangspunkt for starttidspunktet på de 70 uger af år (åruger). Og der er al mulig
grund til også at tro, at dette også er starttidspunktet for den tidsperiode, hvoraf disse 490 år er afskåret og tilmålt det
jødiske folk.
Vi får således, at de 490 år når frem til år 34 e.Kr., og at de 2300 år (aftener og morgener) når frem til år 1844 e.Kr. På
denne måde bliver den profetiske tidsperiode på 2300 år, den ramme, der omkranser stort set alle andre tidsprofetier i
både Daniels Bog og i Åbenbaringen, idet denne store lange tidsperiode rækker helt fra det persiske riges tid og helt
indtil endens tid, endens bestemte tid, - den tid der ligger umiddelbart forud for Jesu synlige genkomst i magt, vælde og
stor herlighed, når han sammen med titusinder af engle vil komme til syne på Himmelens skyer.
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