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UTARBEIDELSE
Utarbeidelsen av bibelstudiene ledes av en komité med medlemmer fra verdensfeltet. 
Komiteens medlemmer er rådgivende redaktører, og de studiene som utgis hvert kvar-
tal, gjenspeiler komiteens synspunkter og representerer ikke bare eller nødvendigvis 
forfatterens hensikter.

HENVISNINGER
Der forfatternavn ikke er oppgitt, men bare tittelen på en bok eller en artikkel, er 
henvisningen til en av Ellen G. Whites skrifter. Der en norsk oversettelse forelig-
ger, er henvisningen til denne, men i parentes står også henvisningen til den engelske 
originalen, med standard forkortelse for tittelen, for eksempel: AA står for Acts of the 
Apostles.

BIBELOVERSETTELSER
Det norske bibelselskaps oversettelse av 2011 er brukt der ikke annet er nevnt. Der 
det har vært ønskelig med en mer konkordant (bokstavtro) oversettelse, har vi brukt 
Bibelen Den hellige skrift, utgitt av Norsk Bibel A/S (forkortet NBK).



Bibelen for alle

Det er mye god litteratur som gir oss visdom og selvinnsikt, men vi tror at 
Bibelen er mer enn en god bok, for den er inspirert av Gud. Samtidig som 
Skriften er skrevet til meg personlig, blir den enda bedre hvis vi leser den 
sammen med andre. I Adventistkirken innbyr vi derfor til bibelstudium hver 
sabbat, før gudstjenesten. Hvert år tar vi utgangspunkt i fire forskjellige temaer. 
Hvert tema går over tolv eller tretten sabbater, og det blir utarbeidet studiehef-
ter om det aktuelle temaet. Dette er et slikt hefte. Du er hjertelig velkommen. 
Kanskje kan du hjelpe andre til å forstå Guds ord klarere?

Vi tar også tid til bønn, for Bibelen gir oss mer enn kunnskap. Den er en dyna-
misk bok som også kan forandre vår livsstil, slik at vi blir litt mer lik Jesus. 
Jeg kan så å si ”skrive” meg inn i bibelfortellingene, de er ikke død historie. 
Teksten er gyldig hver eneste dag i mitt liv.

Jesus sier at vi får når vi gir. De som deltar i bibelstudiet får derfor anledning 
til å gi en frivillig gave, og på denne måten bidra til at våre naboer under alle 
himmelstrøk får et bedre liv, fysisk og åndelig. Etter ukens studium er det en 
såkalt misjonslesning for hver uke. Når vi hører om hva Gud kan gjøre gjennom 
alminnelige mennesker, er det sjanse for at vi blir inspirert til større generøsitet. 

Det er Adventistkirkens ønske at du ved å delta, får et fellesskap som hjelper 
deg til å være en Jesu disippel. 

Velkommen!

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med sabbatsskoleavdelingen i 
Adventistkirken. Du kan skrive til nina.myrdal@adventist.no



REDAK TØRENS FORORD

Endetidsprofeten Daniel

Optimisme preget Vesten på overgangen fra 1800-tallet til 1900-tallet. Vitenskap og 
teknologi hadde satt menneskeheten på vei mot en gyllen tidsalder, en fremtid med 
fantastiske muligheter uten krig, pest, fattigdom og sult. Det håpte man iallfall. 

Men håpet slo ikke bare feil, det var dumt og naivt. Så da vi gikk inn i det 21. århun-
dret, var det uten videre optimisme om en bedre fremtid.

Verdslig sett er verden i dårlig form, og det er ikke tegn til forbedring. Det er like 
mye grådighet, undertrykkelse, vold, erobring, utbytting og selvødeleggelse som før. 
Og mange av våre store teknologiske fremskritt, som iblant er til nytte for menneske-
heten, har fremmet grådighet, undertrykkelse, vold, erobring, utbytting og selvødeleg-
gelse.

Dette burde ikke overraske oss, ikke med tekster som: ”Hjertet er mer svikefullt 
enn noe annet, det kan ikke helbredes. Hvem kan forstå det? ”(Jer 17,9) eller: ”Folk 
skal reise seg mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnød og jordskjelv 
mange steder” (Matt 24,7).

Men midt i all elendigheten er Daniels bok spesielt relevant for oss som lever i ayt 
qatz, ”endetiden” (Dan 12,9). For i Daniel har vi beviser, ikke bare for vår gudstro, 
men troen på Herren Jesus Kristus, hans død på korset og løftet om hans gjenkomst.

I kapitlene 2, 7, 8 og 11 har vi følgende rekke med verdensriker: Babylon, Media-
Persia, Hellas, Roma og Guds evige rike etter Jesu gjenkomst. I dag kan vi se at alle 
verdensrikene har kommet og gått som forutsagt. Og i Romerrikets tilfelle kom det 
og er fremdeles, slik Daniel skrev. Det er avbildet i føttene og tærne i Dan 2,33.41 og 
fremstår i Europas splittede nasjoner og i romerkirken. Verdenshistorien gir oss en 
bekreftelse av Bibelens profetier som man ennå ikke hadde i Babylons, Hellas’ eller 
Romerrikets første tid. 

Vi kan også se at det Daniel sa om disse rikene, stemmer. Derfor kan vi også stole 
på ham når det gjelder det eneste riket som gjenstår: Guds evige rike etter Jesu gjen-
komst.

Ja, Daniels bok er fortsatt viktig for oss. Vi finner tekster som Dan 8,14: ”Han svar-
te meg: ‘I 2300 kvelder og morgener. Så skal helligdommen få sin rett tilbake.’” Denne 
teksten er parallell til Dan 7,22.26.27, som viser at Guds evige rike vil bli opprettet 
etter at den store himmelske dommen gir riket ”til folket av Den høyestes hellige.” I 
motsetning til jordiske riker skal det vare evig.

Men sammen med ”det store bildet” ser vi hvor nær Kristus kan være hver av oss. 



Fra kong Nebukadnesars drøm til Daniels utfrielse fra løvehulen viser boken oss Guds 
nærhet. Som Daniel sa til kong Belsasar: Han er ”den Gud som har livet ditt i sin hånd, 
og som rår for hele din livsvei” (Dan 5,23).

Kort sagt, Daniels bok er fremdeles en stor åpenbaring av Jesu Kristi kjærlighet og 
karakter.

Elias Brasil de Souza er leder av Biblical Research Institute ved Generalkonferansen. Han har PhD i 
gammeltestamentlig eksegese og teologi fra Andrews University..   
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Gud bryr seg

Av C. Mervyn Maxwell 

Profeten Daniel er for mange en ufor-
ståelig og lite relevant bok i Bibelen. 
Enkelte vil kanskje gå så langt som å si 
at både Daniels bok og Åpenbaringen 
har lite å si eller gi til den moderne 
kristne.

En slik holdning er fullstendig frem-
med for denne bokens forfatter –  
C. Mervyn Maxwell – som etter mange 
års studier av begge disse to bibelbøkene, tar leseren med på en fascinerende 
og øyeåpnende reise gjennom profeten Daniels liv. Med en høyt utdannet kir-
kehistorikers innsikt og en dyktig forfatters evne til å gjøre det uforståelige 
forståelig, viser han hvordan og hvorfor nettopp Daniels bok er en livsviktig 
nøkkel til å forstå Guds frelsesplan for vår stadig sykere klode.

Dette er ikke en bok man skummer gjennom på en ettermiddag, men 
tar man seg tid til å lese den kapittel for kapittel, med Bibelen ved sin side, 
vil man garantert bli grepet av det fantastiske budskap Daniel ble gitt. Selv 
forsto han bare en brøkdel av det han fikk se, oppleve og skrive ned, mens 
vi derimot lever i den tiden enkelte av Daniels syner pekte fram mot. Så selv 
om Daniels bok var forseglet for forfatteren da han levde, er den høyaktuell 
for alle som ønsker å forstå den tiden vi lever i nå, og de begivenhetene som 
markerer at Jesu annet komme nærmer seg raskt.



Ønsker du å lære mer om temaet dette kvartalet har vi følg ende tilleggs-
materiale som du kan få kjøpt på engelsk:

Adult Teachers Quarterly
Dette er den tradisjonelle engelske leksehjelpen for bibelstudier, med mye 
ekstra informasjon, flere henvisninger og utfyllende spørsmål som du kan 
bruke i gjennomgåelsen. 
http://sspm.gc.adventist.org

Bible Study Guide
Det engelske bibelstudieheftet.1. og 2. kvartal er i et hefte og 3. og 4. 
kvartal i et hefte. Det er forlaget i England som deler inn materialet slik. 

E. G. White Notes
Dette heftet kommer også ut kvartalsvis og er en samling med Ellen G. 
White-sitater og henvisninger som er av betydning for temaet. 

Companion Book
Hvert kvartal kommer det ut en bok som består av 13 kapitler (1 for 
hver uke) med mange gode tanker rundt de samme temaene som bibel-
studiet tar opp. Boken er uavhengig av studieheftet, men kan også være et 
fint tillegg til det. 

Collegiate Quarterly
Dette er en ungdomsversjon med kommentarer og henvisninger som 
passer til tenåringer/ungdommer/studenter. Det er mye brukt på universi-
tetene, hvor studentene forstår og kan snakke engelsk. 

Andre interessante internettadresser:
www.ssnet.org
www.GoBible.org

Den raskeste måten å bestille heftene på er via internett: 
www.adventistbookcenter.com

Du kan også bestille hos Norsk Bokforlag, 
Postboks 103, 3529 RØYSE Tlf. 32 16 15 60, faks 32 16 15 51 eller epost: 

ordre@norskbokforlag.no



Studium 1

Fra lesning til forståelse

4. januar
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Bakgrunnsstoff
Luk 24,25–27; 2 Pet. 3,11–13; Jona 3,3–10; 4 Mos 14,34; Dan 9,23; 10,11.12.

Minnevers
Filip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han: 
‘Forstår du det du leser?’ (Apg 8,30).

Vår menighet ble født i lys av Daniels bok. Vi bør huske dette som en mal for vårt 
studium:

1) Vi må alltid huske at Kristus er sentrum i Daniels bok, som i hele Bibelen. 
2) Daniels oppbygning er litterært vakker og hjelper oss å forstå bokens store 

fokus. 
3) Vi må forstå forskjellen mellom klassisk og apokalyptisk profeti. Da kan vi 

skille mellom Daniels profetier og andre profeter, som Jesaja, Amos og Jeremia. 
4) Når vi studerer Daniels profetier, bør vi forstå at de profetiske skissene spenner 

over lange perioder og måles etter år-dag/prinsippet. 
5) Vi understreker at Daniels bok ikke bare gir profetisk informasjon, men er 

relevant for vårt liv i dag.
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Studium 1  /  4. januar Søndag

KRISTUS: DANIELS MIDTPUNKT

Les Luk 24,25–27; Joh 5,39 og 2 Kor 1,19.20. Hvordan er Kristus Skriftens 
sentrum?

Jesus er viktig for Skriften, også for Daniel. For eksempel: Kapittel 1 viser at 
Daniels erfaring minner om Jesu liv, han som forlot himmelen for å leve i en syndig 
verden og konfrontere mørkemaktene. Dessuten har Daniel og vennene hans fått 
en visdom som minner om Jesu visdom til å møte utfordringene i den babylonske 
kulturen. Kapittel 2 beskriver endetidssteinen som viser at Kristi rike vil erstatte alle 
verdens riker. Kapittel 3 viser hvordan Kristus går sammen med sine trofaste tjenere 
i en ildovn. Kapittel 4 viser at Gud fjerner Nebukadnesar fra hans rike for en tid, slik 
at kongen skal forstå at ”himmelen har makten” (Dan 4,26). Uttrykket ”himmelen 
har makten” minner oss om at Kristus, som ”Menneskesønnen” (Dan 7,13), mottar 
herredømmet og riket. Kapittel 5 viser Belsasars og Babylons nederlag for perserne i 
en natt med utsvevelser. Dette foregriper Satans nederlag og utryddelsen av endeti-
dens Babylon under Kristus og hans engler. Kapittel 6 viser sammensvergelsen mot 
Daniel som minner om de falske beskyldningene yppersteprestene kom med mot 
Jesus. Og slik kong Dareios forsøker å skåne Daniel, slik forsøker Pilatus å skåne 
Jesus (Matt 27,17–24). Kapittel 7 skildrer Kristus som Menneskesønnen som mottar 
riket og hersker over sitt folk. Kapittel 8 viser Kristus som prest i telthelligdommen 
i himmelen. Kapittel 9 skildrer Kristus som bekrefter pakten mellom Gud og hans 
folk med sin død. Og kapittel 10–12 fremstiller Kristus som Mikael, den øverstkom-
manderende som kjemper mot ondskapens krefter og redder Guds folk, også fra 
dødens makt.

Så la oss huske at Kristus står sentralt i Daniels bok. I hvert kapittel er det en erfa-
ring eller tanke som peker på ham. 

Hvordan kan vi ha Kristus som midtpunktet i livet midt i kamper og prøvelser 
eller lykke og velstand? Hvorfor er det viktig? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 1  /  4. januar

DANIELS OPPBYGNING

Den arameiske delen av Daniel, kapittel 2–7 (deler av boken er skrevet på hebraisk, 
andre deler på arameisk) har en struktur som underbygger et viktig budskap:

A. Nebukadnesars syn om fire riker (Dan 2)
 B. Gud redder Daniels venner fra ovnen med flammende ild (Dan 3)
  C. Dom over Nebukadnesar (Dan 4)
  C’. Dom over Belsasar (Dan 5)
 B’. Gud redder Daniel fra løvehulen (Daniel 6)
A’. Daniels syn om fire riker (Dan 7)

Slik litterær struktur understreker hovedpunktet ved å sette det i sentrum av 
strukturen, i dette tilfellet C og C’ (Dan 4 og 5): Gud tar riket fra Nebukadnesar 
(midlertidig) og fra Belsasar (permanent). Derfor ligger hovedvekten i kapitlene 2–7 
på Guds suverenitet over jordens konger.

En av de mest effektive måtene å formidle et budskap og tydeliggjøre et poeng på, 
er ved gjentakelse. For eksempel gir Gud farao to drømmer om Egypts nære frem-
tid (1 Mos 41,1–7). I den første drømmen blir syv fete kyr slukt av syv magre kyr. I 
den andre drømmen blir syv aks godt korn slukt av syv tynne og dårlige aks. Begge 
drømmene betyr det samme: Sju års velstand etterfulgt av sju års knapphet. 

I Daniels bok bruker Gud også gjentakelser. Fire profetiske sykluser gjentar en 
grunnleggende struktur. Strukturen viser Guds suverenitet. Selv om hver av de store 
profetiske skissene har et tydelig perspektiv, dekker de den samme perioden, som 
strekker seg fra profetens tid inntil enden, slik dette skjemaet viser:

Dan 2 Dan 7 Dan 8, 9 Dan 10–12

Babylon Babylon

Medo-Persia Medo-Persia Medo-Persia Medo-Persia

Hellas Hellas Hellas Hellas

Romerriket Romerriket Romerriket Romerriket

Guds rike opprettes Himmelsk dom 
fører til en ny jord

Rensing av 
helligdommen Mikael står frem 

 
Hvilket stort håp gir disse tekstene for vår fremtid? Dan 2,44; Sal 9,7–12; 2 Pet 
3,11–13.
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TirsdagStudium 1  /  4. januar

APOKALYPTISKE PROFETIER I DANIEL

De profetiske synene i Daniels bok er annerledes enn de fleste profetiske budskapene 
i GT. Daniels profetier er apokalyptiske profetier, mens de fleste andre profetiene i 
GT er klassiske profetier. Vi må forstå forskjellen på dem for å forstå den bibelske 
profetien riktig. 

Apokalyptiske profetier har trekk som skiller dem fra de såkalte klassiske profeti-
ene:

Syner og drømmer. I apokalyptisk profeti bruker Gud mest drømmer og syner for 
å formidle sitt budskap til profeten. I klassisk profeti mottar profeten ”Herrens ord” 
(som kan inneholde syner), et uttrykk som forekommer cirka 1600 ganger hos de 
klassiske profetene.

Sammensatte symboler. I klassisk profeti er det begrenset med symboler, og mest 
symboler fra dagliglivet. I apokalyptisk profeti viser Gud symboler og bilder vi ikke 
har i vår verden, som sammensatte dyr eller monstre med vinger og horn. 

Guddommelig suverenitet er betingelsesløs. I motsetning til klassiske profetier, 
der oppfyllelsen ofte avhenger av menneskers respons i lys av Guds pakt med Israel, 
er apokalyptiske profetier ubetinget. I apokalyptisk profeti åpenbarer Gud rikenes 
fremvekst og undergang fra Daniels tid til tidens ende. Slik profeti forutsetter Guds 
forutviten og suverenitet, og vil gå i oppfyllelse uansett menneskenes valg. 

Les Jona 3,3–10. Er dette en klassisk eller apokalyptisk profeti? Begrunn svaret. 
Hva med Dan 7,6?

Det kan være nyttig å kjenne til forskjellen mellom klassisk og apokalyptisk profeti: 
(1) Disse sjangrene viser at Gud har flere måter å formidle profetisk sannhet på (Hebr 
1,1). (2) Slik kunnskap hjelper oss å se Bibelens skjønnhet og kompleksitet. (3) Slik 
kunnskap hjelper oss å tolke bibelske profetier i tråd med hele Bibelens vitnesbyrd så 
vi legger frem «sannhetens ord» på rett måte (2 Tim 2,15).

Ut fra tekster som Hos 3,4.5; Am 8,11 og Sak 9,1 forventer noen at verdens-
historiens siste hendelser skal utfolde seg i Midtøsten. Hva er galt med denne 
tolkningen? Hvordan kan kunnskap om forskjellen på apokalyptiske og klassiske 
profetier forklare dette?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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Onsdag Studium 1  /  4. januar

GUDS TIDSSKALA

Et annet viktig begrep vi må huske på når vi studerer Daniels bok, er den historis-
tiske tolkningen av apokalyptiske profetier. Denne tilnærmingen, historisismen, er 
lettere å forstå hvis man sammenligner den med preterisme, futurisme og idealisme. 

Preterismen ser gjerne på de profetiske hendelsene i Daniel som noe som har 
skjedd før. Futurismen hevder at de samme profetiene har en fremtidig oppfyllelse. 

Idealismen ser på apokalyptiske profetier som symboler på generelle åndelige 
sannheter uten konkrete historiske begivenheter. 

Historisismen hevder derimot at apokalyptisk profeti åpenbarer en ubrutt rekke 
historiske hendelser fra profetens tid til tidens slutt. Når vi studerer Daniels bok, vil 
vi se at alle de store synene i boken (Dan 2, 7, 8, 11) gjentar denne historiske skissen 
fra ulike perspektiver og med nye detaljer. Adventistens pionerer, deriblant Ellen G. 
White, hadde et historistisk syn på de bibelske profetiene i Daniel og Åpenbaringen. 

Les 4 Mos 14,34 og Esek 4,5.6. Hva står en ”dag” som regel for i profetisk språk?

Når vi studerer Daniels bok, bør vi huske at profetisk tid måles etter år/dag-prin-
sippet. Det vil si at en dag i profetien vanligvis er lik ett år i historisk tid. F.eks. bør 
profetien om 2300 kvelder og morgener forstås som 2300 år (Dan 8,14). Og profetien 
om de 70 ukene er 490 år (Dan 9,24–27). 

Denne tidsskalaen synes å være riktig av åpenbare grunner: (1) Siden synene er 
symbolske, må tidene også være symbolske. (2) Når hendelsene som er avbildet i 
synene, utfolder seg over lange tidsperioder, ”endetiden” i noen tilfeller, bør tids-
rammen omkring disse profetiene tolkes tilsvarende. (3) År/dag-prinsippet støttes 
av Daniels bok. Et godt eksempel er 70-ukers profetien, som strakte seg fra kong 
Artaxerxes’ dager til Jesu komme som Messias. Så den mest åpenbare måten å forstå 
de profetiske tidsperiodene i Daniels bok på, er å tolke dem etter år/dag-prinsippet.

Noen av tidsprofetiene dekker hundrevis, ja tusenvis av år. Hva bør dette lære 
oss om tålmodighet?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TorsdagStudium 1  /  4. januar

DANIELS RELEVANS FOR VÅR TID

Boken ble skrevet for mer enn 2500 år siden, men den er fortsatt relevant for Guds 
folk i det 21. århundre. Her er tre områder der Daniel kan være relevant.

Gud står suveren over våre liv. Selv når ting går galt, er Gud suveren og arbeider 
gjennom menneskers handlinger for å gi sine barn det som er best for dem. Daniels 
erfaring i Babylon ligner Josefs erfaring i Egypt og Esters erfaring i Persia. De tre 
ungdommene var fanger i fremmede land og underlagt deres overveldende makt. De 
kan lett ha virket svake og gudsforlatte. Men Herren ga dem kraft og brukte dem. 
Når vi står overfor prøvelser, lidelser og motstand, kan vi se på det Gud gjorde for 
Daniel, Josef og Ester. Vi kan være sikker på at Herren er vår Herre, og han har ikke 
forlatt oss midt i prøvelsene og fristelsene.

Gud styrer historiens gang. Iblant blir vi urolige over en verden som er full av 
synd og vold. Men Daniels budskap er at Gud har kontroll. I hvert eneste kapittel i 
Daniel understrekes det at Gud styrer historiens gang. Ellen G. White sier: ”I slekt-
ens historiske annaler kan det se ut som om nasjoners oppblomstring og rikers vekst 
og fall er et resultat av dødelige menneskers vilje og dyktighet. Deres makt, ær-
gjer righet og luner later til å ha styrt begivenhetenes gang. Men i Guds ord trekkes 
forhenget til side, og vi ser bak, over og gjennom hele dette spillet og motspillet av 
menneskers interesser og makt og lidenskaper. Her ser vi at barmhjertighetens Gud 
ved sine virkemidler stille og tålmodig fremmer det som er hans vilje.” – Utdanning 
for livet, side 94 [Ed 173].

Gud gir et forbilde for endetidens folk. Daniel og vennene hans tjener som 
eksempler i et samfunn der folks verdenssyn ofte er i strid med Bibelen. De forblir 
trofaste mot gudstroen heller enn å fornekte den og gjøre innrømmelser overfor det 
babylonske systemet. Deres trofasthet mot Herren er en oppmuntring for oss når vi 
møter motstand eller forfølgelse for evangeliets skyld. Samtidig viser Daniel at det er 
mulig å bidra til staten og samfunnet og være tro mot Herren.

Les Dan 9,23; Dan 10,11.12 og Matt 10,29–31. Hva sier dette om Guds interesse 
for våre personlige kamper? 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

”Bibelen er ment som veileder for alle som ønsker å kjenne Skaperens vilje. Gud gav 
mennesket det sikre profetordet. Engler, ja endog Kristus selv underviste Daniel og 
Johannes om det som snart skulle skje. 

De viktige kjensgjerninger som gjelder vår frelse, ble ikke innhyllet i mystikk. 
De ble ikke åpenbart på en måte som skulle forvirre og villede dem som oppriktig 
søker etter sannhet. Herren sa gjennom profeten: ’Skriv synet opp, riss det inn på 
tavler, så folk kan lese det lett!’ Hab 2,2. Guds ord er klart for alle som leser det med 
en bedende holdning. Hvert eneste oppriktig menneske vil finne lys og sannhet. ‘Lys 
stråler fram for rettskaffen mann.’ Sal 97,11. Ikke noen menighet kan vokse i hellig-
het hvis ikke medlemmene alvorlig søker etter sannhet som etter en skjult skatt.”  
– Alfa og Omega, bind 8, side 34 [GC 521, 522]

”Studer historien om Daniel og vennene hans. Enda de bodde der de bodde og 
møtte fristelsen til å tilfredsstille selvet på alle kanter, æret de Gud i hverdagen. De 
bestemte seg for å unngå all ondskap. De nektet å gå på fiendens vei. Og Gud lønnet 
deres troskap med store velsignelser.” – Manuscript Releases [No. 224], bind 4, side 
169, 170.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Når vi studerer Daniels bok, kan vi ikke unngå å se dette: Gud står ikke bare 

over alle nasjoner, han kjenner også hver enkelt av oss inngående. For ek-
sempel kunne han gi en hedensk konge en drøm (Dan 2). Det at han kan tre 
inn i andres sinn mens de sover og gi dem en drøm, viser en nærhet vi ikke 
fatter. Og drømmen viser at det i siste instans er Gud som har kontroll også 
over verdens store imperier og vet hvordan alt skal ende. Hvilken trøst og håp 
kan vi hente i denne virkelighetsbeskrivelsen? Og hvordan føles det å vite at 
Herren er så nær at han kjenner tankene dine? Hvorfor blir løftet om korset så 
viktig i denne sammenhengen? 

2.  Snakk om forskjellen på klassisk og apokalyptisk profeti. Hvilke andre ek-
sempler på begge typer kan du finne i Bibelen? 
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NYTTÅRSMIRAKEL
Maria Bachvarova (73), Bulgaria

Tre gamle kvinner i adventistkirken i Sofia Vest ble enige om å be for ikke-troende slektninger 
før og etter midnatt nyttårsaften.

Maria Bachvarova gikk fra mannen og en voksen sønn kl. 23.30 og ba for dem i et annet rom. 
Hun husket også lillebror Nikolai (66), som hun hadde invitert, men som ikke kom den kvelden.

Nikolai var snill og arbeidsom og hadde hatt en god jobb, men han gikk konkurs og kona 
forlot ham. Nå var han fattig og arbeidet som vakt på en byggeplass. Maria ba for ham nesten en 
halv time, feiret nyttår sammen med de andre og ba for ham igjen. Nikolai kom ikke den kvelden, 
men han kom dagen etter, og med litt av en historie.

Han skulle ha holdt vakt på byggeplassen kvelden før, men den andre vakten ville feire nyttår 
der sammen med sin kone og sendte Nikolai av sted.

Nikolai gikk for å ta trikken kl. 10.30. Han ventet i to timer, men ingen trikk kom. Plutselig slo 
noen opp et vindu i en ny bygning. En mann og hans kone inviterte Nikolai inn. Han kom inn i 
en fin leilighet og satt i en herlig lenestol. Senere fikk han deilig mat, og verten spilte makedonsk 
musikk, som Nikolai elsket. 

Verten vekket ham om morgenen og sa at en drosje ventet utenfor. Den var betalt, og de ga 
ham 50 bulgarske lev (kr 250). Nikolai hadde vært blakk.

Maria gråt da Nikolai var ferdig. ”Gud passet på deg i natt,” sa hun. Hun fant frem en bibel og 
en adventistbok som han skulle gi paret. ”Hils dem takk fra meg,” sa hun.

Noen dager senere kom Nikolai tilbake med bibelen og boken. ”Det var rart,” sa han. ”Jeg 
gikk til blokken, og den var uferdig. Ingen bor der.” Da skjønte Maria at engler hadde tatt seg av 
den ensomme broren hennes nyttårsnatten. Gud hadde hørt hennes bønner. 

Etter miraklet i 2012 begynte Nikolai å gå i kirken sammen med søsteren. Gud hører oss når vi 
ber for våre kjære som ikke tror. Han svarer på forunderlig vis.

En del av offeret 13. sabbat skal hjelpe Marias menighet i Vest-Sofia til å flytte fra leide lokaler til 
sin egen bygning.

Se Maria på YouTube: bit.ly/Maria-Bachvarova.
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Bakgrunnsstoff
2 Kong 21,10–16; Dan 1; Gal 2,19.20; Matt 16,24–26; 2 Kor 4,17; Jak 1,5.

Minnevers
Gud ga de fire guttene kunnskap og kyndighet i alle skrifter og all slags vis-
dom. Og Daniel skjønte seg på alle slags syner og drømmer (Dan 1,17).

Bibelen unnlater ikke å avsløre folks svakheter. Fra 1 Mos 3 av ser vi menneskers 
synd og dens triste følger. Samtidig hører vi også om dem som er tro mot Gud, også 
når mange ting kunne få dem til å være alt annet enn trofaste. Og Daniels bok inne-
holder noen av de mest gripende eksemplene på dette.

La oss huske på at bokens egentlige helt er Gud. Vi er så vant til historier som 
understreker den trofastheten Daniel og vennene hans viste at vi kan glemme å opp-
høye Guds trofasthet da han ledet og støttet dem i møtet med det babylonske rikets 
makt og fristelser. Troskap kan være en utfordring i ens eget land og sted, og enda 
mer når man står overfor presset i et fremmed land med dets kultur og religion. Men 
hovedpersonene våre møter utfordringene fordi de kan si med Paulus: ”Jeg vet hvem 
jeg tror på” (2 Tim 1,12), og ham stoler de på.
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GUDS SUVERENITET

Ved første øyekast begynner Daniels bok med nederlagsstemning. Juda har kapitu-
lert overfor Nebukadnesar, og tempelutstyret er ført fra Jerusalem til Sinear-landet. 
I 1 Mos 11,2 er Sinear stedet der Babels tårn sto. Sinear er et illevarslende navn: 
Det viser til et prosjekt i åpen motstand mot Gud. Men selv om bygningsmennene 
i Babel ikke lyktes i forsøket på å nå himmelen, lot det til at Nebukadnesar og hans 
guder – i Sinear-landet – hadde beseiret Israels paktsgud. 

Men de første linjene i Daniel sier at Jerusalems nederlag ikke skyldes babylo-
nerkongens store makt. Nei, det skjedde fordi ”Herren overga Juda-kongen Jojakim 
i hans [Nebukadnesars] hender” (Dan 1,2). Lenge før hadde Gud sagt at hvis folket 
glemte ham og brøt pakten, ville han sende dem som fanger til et fremmed land. Så 
Daniel vet at bak Babylons militærmakt er det himmelens Gud som fører an i histo-
riens gang. Det er dette som holder de unge mennene oppe og gir dem kraft og mot 
til å møte babylonerrikets fristelser og press. 

Les 2 Kong 21,10–16; 24,18–20 og Jer 3,13. Hvorfor overlater Gud Juda og 
Jerusalem til babylonerne?

Når vi står overfor vår tids utfordringer, må vi gjenvinne det synet på Gud som vi 
finner i Daniels bok. Boken lærer at den Gud vi tjener, ikke bare styrer historiens 
krefter suverent, han griper også inn i sitt folks liv og hjelper dem i krisesituasjoner. 
Senere skal vi se at det Gud gjorde for de hebraiske fangene, vil han gjøre for sitt 
folk i endetiden.

Hvilke utfordringer står din tro overfor nå, enten utenfra, fra menigheten eller 
fra dine karakterbrister? Hvordan kan du ta tilflukt i Guds makt til å hjelpe deg å 
overvinne alt som ligger foran deg?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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Mandag Studium 2  /  11. januar

TRO UNDER PRESS

Les Dan 1. Hvordan presses ungdommene for å få dem til å innrette seg?

De fire ungdommenes tro og overbevisning settes på en hard prøve da de kommer 
til Babylon: de blir utvalgt til å få spesialopplæring til kongens tjeneste. Oldtidens 
konger rekrutterte ofte noen av sine beste fanger til tjeneste på slottet. Fra da av 
var de lojale mot kongen og gudene i sitt nye rike. Prosessen skulle føre til en slags 
omvendelse og indoktrinering så de endret livssyn. Som et ledd i prosessen får de 
hebraiske fangene nye navn, som symboliserer eierskifte og en ny skjebne. Ved å 
omdøpe fangene, vil babylonerne hevde sin myndighet over dem og tvinge dem til 
å anta Babylons verdier og kultur. Deres gamle navn peker på Israels Gud, så de 
erstattes med navn som hedrer fremmede guder. Dessuten bestemmer kongen at de 
skal spise fra hans bord. Det å spise av kongens mat hadde stor betydning i antik-
ken. Det betydde full troskap mot kongen og viste at man var avhengig av ham. 
Og da maten gjerne var innviet til rikets gud eller guder, hadde spisingen også en 
dyp religiøs betydning. Det innebar selvsagt at man aksepterte og deltok i kongens 
gudstjenestesystem.

Så Daniel og vennene hans er i en vanskelig situasjon. Det skal et mirakel til om 
de skal være trofaste mot Gud og overleve møtet med rikets makt. Det gjorde ikke 
saken bedre at byen Babylon også var et monument over menneskelige prestasjoner. 
Templenes arkitektoniske skjønnhet, de hengende hagene og elven Eufrat som slyn-
get seg gjennom byen, talte om uovertruffen makt og herlighet. Daniel og vennene 
hans blir tilbudt sjansen til forfremmelse og til å nyte fordelene og velstanden i dette 
systemet. De kan slutte å være fanger fra et land langt borte og bli kongens tjeneste-
menn. Vil de justere prinsippene sine så de kan gå den enkle veien til storhet?

Hvordan kunne guttene ha begrunnet en beslutning om å gå på akkord med sin 
overbevisning? Hvordan kan du stå overfor lignende, kanskje mer raffinerte 
utfordringer?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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FAST BESTEMT

Les Dan 1,7–20. Vi ser to faktorer her: Daniels frie vilje og Guds inngripen. 
Hvilket prinsipp finner vi også her?

Det ser ut til at de fire hebraiske fangene ikke har noe imot sine babylonske navn. De 
kan neppe gjøre noe med det, annet enn å bruke sine hebraiske navn seg imellom. 
Men når det gjelder mat og vin fra kongens bord, står det jo i deres makt å spise den 
eller ikke. Dermed er det frie valg viktig her.

Og hvis en embetsmann kan endre navnene, kan han også endre menyen. Det er 
to sannsynlige grunner til at de fire ikke vil spise av kongens bord. 

1) Maten kan inneholde urent kjøtt (3 Mos 11). 2) Den blir først ofret til gudebildet 
og deretter sendt til kongen. Når Daniel åpent og ærlig gjør det klart at forespørselen 
har en religiøs bakgrunn, det vil si at maten på slottet vil gjøre ham og vennene hans 
urene (Dan 1,8), er han veldig modig. 

Det er noen viktige punkter ved samspillet mellom Daniel og hoffsjefen.  
(1) Danie l forsto den delikate situasjonen hoffsjefen var i, så han foreslo en test. Ti 
dagers alternativ kost burde være nok til å vise kostens fordeler og dermed berolige 
hoff sjefen. (2) Daniel var så sikker på at utfallet ville være positivt på så kort tid fordi 
han stolte absolutt på Gud. (3) Valget av en kost med grønnsaker og vann minner 
om maten Gud gav menneskene ved skapelsen (se 1 Mos 1,29) og kan ha påvirket 
Daniels valg. For hva er vel bedre enn den første kosten Gud ga oss? 

Hva er så viktig ved Daniels frie valg som åpner veien for at Gud kan handle slik 
han gjør (se Dan 1,9)? Hva sier dette om betydningen av våre valg? Hvordan bør 
vår tillit til Gud påvirke våre valg? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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UTEN LYTE OG KLOKE

Daniel og vennene hans blir valgt ut til kongens tjeneste fordi de passer inn i profilen 
Nebukadnesar krever. Ifølge kongen må slottets folk være ”uten feil på kroppen” og 
”vakre å se til” (Dan 1,4). Det er interessant at offerdyr og de som gjorde tjeneste i 
helligdommen, skulle være ”uten lyte” (3 Mos 22,17–25; 21,16–24). Kongen ser ut 
til å sammenligne seg med Israels Gud når han krever tilsvarende kvalifikasjoner 
for dem som arbeider på slottet hans. Slike kvalifikasjoner kan utilsiktet antyde at 
Daniel og hans landsmenn var levende offer for Gud da de møtte utfordringene i det 
babylonske riket. 

Les Gal 2,19.20; Matt 16,24–26; 2 Kor 4,17. Hvordan kan vi være trofaste uansett 
hvilke fristelser vi står overfor? 

Gud ærer de fire hebraiske fangenes lojalitet, og ved slutten av prøvetiden på ti dager 
ser de friskere og bedre ut enn dem som har spist fra kongens bord. Så gir Gud sine 
fire tjenere ”kunnskap og kyndighet i alle skrifter og all slags visdom”, og Daniel får 
forstå seg på ”alle slags syner og drømmer” (Dan 1,17). Denne gaven skal spille en 
viktig rolle i hans profetiske gjerning. 

Slik Gud æret sine tjeneres tro ved hoffet i Babylon, slik gir han oss visdom når vi 
står overfor verdens utfordringer. Av det Daniel og vennene hans opplevde, lærer vi at 
det er mulig å være usmittet av de destruktive trekkene ved vårt samfunn. Og vi behø-
ver ikke å isolere oss fra samfunnet og kulturlivet for å tjene Gud. Daniel og vennene 
hans bor ikke bare midt i en kultur som bygger på løgn og feiltakelser og myter. De er 
også undervist i alle disse løgnene og feilene og mytene. Likevel er de tro. 

Uansett hvor vi bor, møter vi utfordringen om å være trofast mot det vi tror på 
mens vi påvirkes av kulturer og samfunn som er i strid med slik tro. Pek på de 
negative påvirkningene i kulturen din og still deg spørsmålet: Hvor godt står jeg 
dem imot?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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AVSLUTTENDE EKSAMEN

Les Dan 1,17–21. Hva er nøkkelen til suksessen for de fire? (Se også Job 38,39; 
Ordsp 2,6; Jak 1,5.) 

Etter tre års opplæring ved ”Universitetet i Babylon” blir de fire hebreerne ført frem 
for kongen til endelig eksaminasjon. De er ikke bare friskere enn de andre studen-
tene, de overgår dem i kunnskap og visdom. De fire blir straks satt til å tjene kongen. 
Vi bør ikke glemme at denne ”kunnskapen og visdommen” uten tvil rommer mye 
hedenskap. Men de lærer det likevel, og selvsagt lærer de det også godt, selv om de 
ikke tror det.

Nebukadnesar tror kanskje slike prestasjoner har noe å gjøre med kosten på slottet 
og den opplæringen de fire har fått. Men Daniel og vennene hans vet, og fortellingen 
viser tydelig, at deres prestasjoner ikke har noe med det babylonske systemet å gjøre. 
Alt kommer fra Gud. De er et eksempel på hva Gud kan gjøre for dem som stoler 
på ham. Vi bør ikke frykte media, myndigheter og andre institusjoner som kan true 
med å ødelegge vår identitet som Guds barn. Når vi setter vår lit til Gud, kan vi være 
trygge på at han kan bevare oss i vanskelige tider, og det mot alle odds. For oss er 
nøkkelen å ta de riktige valgene når troen møter utfordringer.

Ser vi på Dan 1, lærer vi noe viktig om Gud: (1) Han har kontroll over historien. 
(2) Gud gir visdom slik at vi kan navigere i kulturens og samfunnets farlige miljøer. 
(3) Gud ærer dem som med indre overbevisning og livsstil setter sin lit til ham. 

Kapittelet avsluttes med ordene: ”Daniel ble værende der til kong Kyros’ første 
regjeringsår” (Dan 1,21). Omtalen av Kyros er viktig: den gir et glimt av håp midt i 
eksilet. Kyros er den Gud har utvalgt til å befri sitt folk og la dem vende tilbake til 
Jerusalem. Selv om kapittelet begynner med utsikt til nederlag og eksil, avslutter 
det med et glimt av håp om en hjemkomst. Dette er vår Gud: Selv i de vanskeligste 
øyeblikkene i livet åpner han et håpets vindu slik at vi kan se den herlighet og glede 
som ligger bortenfor lidelsen og smerten. 

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

”Det kan virke som om Daniel og hans venner hadde en enklere ungdomstid i 
Babylon enn det Josef hadde opplevd i Egypt, men deres karakter ble stilt på prøver 
som neppe var mindre harde. De kom fra ganske enkle hjem i Judea, enda de var 
av kongeslekten. De ble ført bort til den prektigste av alle byer, til hoffet til tidens 
største monark, og de ble plukket ut for å få opplæring så de kunne bli kongens 
betrodde tjenere. De tilba Jahve, men var fanger i Babylon. Karene fra Guds hus var 
blitt plassert i templet til Babylons guder, og Israels konge var selv fange hos baby-
lonerne. Alt dette skrøt seierherrene av og sa at det nå var bevist at deres religion og 
skikker sto over hebreernes religion og skikker. Gud brukte disse omstendighetene 
og nettopp den ydmykelsen som var følgen av at Israel hadde sviktet hans bud, til å 
vise babylonerne at han var den høyeste Gud, at hans krav var hellige og at lydighet 
gir et sikkert resultat. Dette vitnesbyrdet ga han gjennom dem som fortsatt var tro 
mot ham.”– Utdanning for livet, side 32, 33 [Ed 54].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Snakk om de kulturelle og sosiale utfordringene dere står overfor som tro-

ende mennesker. Hva består disse utfordringer av, og hvordan kan menighe-
ten forholde seg til dem? 

2.  Tenk på hvor lett det ville ha vært for Daniel og de andre å gå på akkord med 
sin tro. Babylonerne hadde jo vunnet. Jødefolket var beseiret. Hva skulle 
man med mer ”bevis” for at Babylons ”guder” var større enn Israels Gud, og 
Daniel og vennene hans burde vel godta dette faktum? Hvilke viktige bibel-
ske sannheter kunne de ha holdt seg til som kunne bevare dem i denne tiden? 
(Se Jer 5,19; Jer 7,22–34.) Hva burde dette si oss om betydningen av å kjenne 
Bibelen og ”sannheten for vår tid”?

3.  Hvorfor er troskap så viktig, ikke bare for oss, men for dem vår troskap er et 
vitnesbyrd for?
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MIRAKELKIRKE
Stoyan Petkov (48) Bulgaria

Stoyan Petkov ble pastor for adventistkirken Sofia Vest i 2015. Den gang leide de lokaler hos 
en annen menighet. Beliggenheten var utmerket, men de fikk bare leie på sabbaten. Matla-

gingskurs og barneprogram i uken var utelukket. Ingen bønnemøter.
Stoyan finkjemmet nabolaget på utkikk etter et lokale. Ingenting. En bønnegruppe la frem 

saken for Gud. Måneder gikk.
I mars 2017 sluttet Stoyan å lete etter et kirkebygg. I stedet kunngjorde han at menigheten 

ville holde en påskekonsert.
De hadde ikke noe kor og ikke noe sted å holde konsert. De unge gikk med på å danne et kor, 

og Stoyan leide en sal med 50 plasser. Men dagen før konserten trakk utleieren seg. Han hadde 
leid ut til andre.

Stoyan gikk gatelangs og ba. Da kom han forbi et kjøpesenter med mange tomme butikker. 
Han ringte eieren og fikk til sin overraskelse leie en butikk til konserten. 

Konserten ble en stor suksess. Etterpå sa eieren: ”Dere var da noen interessante mennesker. 
Jeg forventet mye støy og ståk, men dere er veloppdragne folk.”

Da han hørte at de trengte et tilholdssted, tilbød han seg å slå ned en vegg og slå sammen to 
butikker til en stor sal. I en tredje butikk i en annen etasje kunne de holde barneprogram. Leiekon-
trakten kostet mindre enn om de skulle ha leid en kirke utenfor byen.

Oppmøtet vokste fort, og de fikk kontakt med mange. Det ble liv i kjøpesenteret igjen, og nye 
leietakere kom. Eieren var glad: ”Dere bringer hell, mange leier her nå!”

Menigheten startet helsekurs, underviste i kosthold og holdt barneprogram. Fem ble døpt det 
første året.

”Dette var utenkelig for et par år siden,” sa Stoyan. ”Da talte jeg i kirken og dro hjem igjen 
etterpå. Gud har åpnet dører.” 

Men menigheten trengte sin egen bygning. Husleien på kjøpesenteret ville ikke alltid være lav, 
og medlemstallet var nå 120, og det var liten plass for vekst i salen.

Det var da Stoyan fikk vite at menigheten skulle få en del av offeret 13. sabbat i mars 2020.
”Gud ga oss et nytt sted å leie da vi planla påskekonserten,” sa han. ”Da visste jeg at han ville 

gi oss et nytt kirkebygg en dag.”

Takk for at dere planlegger et godt offer 13. sabbat så Bulgaria kan få et nytt kirkebygg i Sofia 
Vest.

Du kan se Stoyan på YouTube: bit.ly/Stoyan-Petkov
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Bakgrunnsstoff
Dan 2,1–16; Apg 17,28; Dan 2,17–49; Sal 138; Joh 15,5; 5 Mos 32,4; 1 Pet 2,4. 

Minnevers
Han tok til orde og sa: Velsignet er Guds navn fra evighet til evighet! For vis-
dommen og styrken er hans (Dan 2,20). 

 
I farvannene rundt Grønland er det isfjell i mange størrelser. Noen ganger flyter 
de små isflakene i én retning mens massive isflak flyter i en annen. Det som skjer, 
er at overflatevinder driver de små, mens de store ismassene blir båret av sted av 
havstrømmer. Når vi ser på nasjoners vekst og fall gjennom tidene, er det som å 
se overflatevindene og havstrømmene. Vindene er alt foranderlig og uforutsigbart, 
akkurat som menneskeviljen. Men samtidig med vindkastene er en annen kraft, enda 
sterkere og svært lik havstrømmene. Det er Guds kloke og suverene mål. ”Men like-
som det er med stjernene i deres fastlagte baner i det umåtelige kretsløp, er det ingen 
hast og ingen forhaling i Guds forsett.” – Alfa og Omega, bind 4, side 22 [DA 32]. 
Selv om nasjoners, ideologiers og politiske partiers vekst og fall ser ut til å skje kun 
etter menneskelige luner, viser Dan 2 at det er himmelens Gud som fører historien 
mot dens store finale.
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GUDS NÆRHET

Les Dan 2,1–16. Hvilken krise utsettes hebreerne for på grunn av drømmen som 
Gud gir kongen?

Drømmer ble tatt alvorlig i oldtiden. Når en drøm skapte bange anelser, var det ofte 
tegn på en forestående katastrofe. Så man kan forstå at Nebukadnesar blir engstelig 
for en drøm som han ikke lenger kan huske, noe som gjør det hele enda mer illevars-
lende. Babylonske eksperter trodde at gudene kunne avsløre drømmenes betydning, 
men denne drømmen har utmanøvrert ekspertene, for kongen har glemt drømmen. 
Hvis de bare fikk vite drømmens innhold, skulle de nok gi en tolkning som behaget 
kongen. Men situasjonen er uten sidestykke, for når drømmeekspertene ikke kan for-
telle kongen hva drømmen handler om, må de innrømme at ”ingen kan fortelle ham 
det, bortsett fra gudene, som ikke har sin bolig blant de dødelige” (Dan 2,11). 

Kongen er overveldet av frustrasjon og befaler at alle vismennene i Babylon skal 
drepes. Slike grusomheter var ikke ukjent i oldtiden. Kildene forteller at Dareios 1 
fikk alle sine vismenn henrettet på grunn av en konspirasjon, og Xerxes drepte inge-
niørene som hadde bygget en bro som falt ned. Når Nebukadnesar utsteder dekretet, 
har Daniel og vennene hans nettopp fullført opplæringen og blitt tatt inn i kretsen av 
kongens eksperter. Derfor gjelder kongens dødsdekret også dem. Språket i origina-
len tyder faktisk på at drepingen starter straks, og Daniel og vennene hans står for 
tur. Men ”med kloke og velvalgte ord” (Dan 2,14) gikk Daniel til Arjok, som hadde 
ansvaret for å gjennomføre henrettelsene. Til slutt ber Daniel kongen om tid til å løse 
drømmens mysterium. Kongen har anklaget vismennene for å prøve å kjøpe ”tid”, 
men han gir Daniel den tiden han ber om. Daniel er enig i at ingen mennesker kan 
løse et slikt mysterium, men han kjenner en Gud som kan avsløre både innholdet og 
betydningen av drømmen.

Teologer snakker om Guds ”immanens”, at selv om han er utenfor skaperverket, 
kan han likevel stå det nær. Hva kan vi lære om Guds immanens når han gir kong 
Nebukadnesar en drøm? Se også Apg 17,28.

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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BØNNEN

Daniel får straks de tre vennene med på et bønnemøte og forklarer at de blir hen-
rettet hvis ikke Gud åpenbarer drømmen. Når vi har et stort problem, må også vi 
erkjenne at Gud er stor nok til å løse selv de mest uløselige utfordringene. 

Les Dan 2,17–23. Hvilke to slags bønner leser vi om her? 

To slags bønn er nevnt i kapittelet. I den første ber Daniel Gud om å åpenbare 
drømmens innhold og betydning (Dan 2,17–19). Ordene i bønnen gjengis ikke, men 
vi får vite at Daniel og vennene hans ”skulle be Gud i himmelen om å vise barm-
hjertighet og åpenbare dette mysteriet, så Daniel og vennene hans ikke skulle gå til 
grunne sammen med resten av vismennene i Babel” (Dan 2,18). Når de ber, svarer 
Gud deres bønn og avslører innholdet og tolkningen av kongens drøm. Vi kan være 
sikre på at når vi ber ”Gud i himmelen om å vise barmhjertighet”, blir også vi hørt, 
selv om det ikke er så dramatisk som det vi ser her, for Daniels Gud er også vår Gud. 

Etter Guds svar på deres bønn brøt Daniel og vennene ut i en ny bønn der de tak-
ket og priste Gud. For han er kilden til visdom og har kontroll med naturen og den 
politiske historie. Her får vi en viktig lekse. Vi ber Gud om mangt og meget, men 
hvor ofte priser og takker vi ham for svar på bønn? Jesu opplevelse med de ti spedal-
ske er en god illustrasjon på utakknemlighet. Av ti som blir helbredet, kommer bare 
én tilbake ”for å gi Gud æren” (Luk 17,18). Daniels respons minner oss ikke bare om 
betydningen av takknemlighet og lovprisning, den åpenbarer også Guds karakter. 
Når vi ber til ham, kan vi stole på at han vil gjøre det som er i vår beste interesse. 
Derfor bør vi alltid prise og takke ham.

Les Sal 138. Hva i denne takkebønnen kan hjelpe deg lære deg takknemlighet 
overfor Gud, uansett omstendigheter?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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BILDET, FØRSTE DEL

Dan 2,24–30. Det Daniel sier, må vi alltid huske. Hva? (Se også Joh 15,5.)

Som svar på bønnen avslører Gud innholdet i drømmen og dens tolkning. Og Daniel 
nøler ikke med å fortelle kongen at løsningen på mysteriet kommer fra ”Gud i 
himmelen.” Før han forteller innholdet i drømmen og dens betydning, nevner Daniel 
de uuttalte tankene og bekymringene kongen hadde mens han lå og ikke fikk sove. 
Disse opplysningene om omstendighetene understreker budskapets troverdighet, 
for ingen annen enn kongen kjente til drømmen, og Daniel må ha fått vite det av 
en overnaturlig makt. Men idet Daniel går over til å fortelle innholdet i drømmen, 
risikerer han å utløse en annen krise, for drømmen er ikke nødvendigvis godt nytt 
for Nebukadnesar. 

Les Dan 2,31–49. Hva sier drømmen om hvordan det ville gå Nebukadnesars rike?

Drømmen forteller om et majestetisk bilde med hode ”av fint gull, brystet og armene 
av sølv, magen og hoftene av bronse. Beina var av jern og føttene dels av jern, dels 
av leire” (Dan 2,32.33). En stein ”traff statuen på føttene” (Dan 2,34), og det hele 
ble ødelagt og spredt som agner for vinden. Daniel forklarer at metallene er etterføl-
gende riker som skal erstatte hverandre ned gjennom historien. For Nebukadnesar er 
budskapet klart: Babylon med all dets makt og herlighet skal forgå og bli erstattet av 
et annet rike, som blir etterfulgt av andre inntil et helt annerledes rike erstatter alle 
sammen: Guds rike, som skal vare evig.

Legg merke til hvor flyktig og midlertidig alt menneskelig er. Hva bør dette si oss 
om håpet vi har i Jesus (se Joh 6,54; 2 Kor 4,18)?

__________________________________________________________________________________________________________________
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BILDET, DEL TO 

Les drømmen og tolkningen om igjen (Dan 2,31–49). Hva lærer den oss om Guds 
forutviten om verdens historie?

Profetien i Nebukadnesars drøm gir en historisk skisse og fungerer som utgangs-
punkt når vi ser på de mer detaljerte profetiene i Dan 7, 8 og 11. Og Dan 2 er ikke en 
betinget profeti. Det er en apokalyptisk profeti: Den forutsier hva Gud har forutsett 
og som faktisk vil skje i fremtiden. 

1. Gullhodet er Babylon (626–539 f.Kr.). Ikke noe annet metall betegner det ba-
bylonske rikets kraft og rikdom bedre enn gull. Bibelen kaller den ”den gylne byen” 
(Jes 14,4, KJV) og ”et gullbeger i Herrens hånd” (Jer 51,7, se Åp 18,16). Historikeren 
Herodot forteller at en overflod av gull pyntet byen.

2. Brystet og armene av sølv står for Medo-Persia (539–331 f.Kr.). Sølv er mindre 
verd enn gull, og det medo-persiske riket oppnådde aldri Babylons prakt. Dessuten 
var sølv et passende symbol for perserne, siden de brukte sølv i sitt skattesystem. 

3. Magen og hoftene av bronse symboliserer Hellas (331–168 f.Kr.). Esek 27,13 
skildrer at grekerne benyttet bronsekar. Greske soldater var kjent for sin bronserust-
ning. Hjelmene, skjoldene og stridsøksene besto av messing. Herodot forteller at 
Psamtek 1 av Egypt så invaderende greske pirater som oppfyllelsen av et orakel som 
forutså at ”menn av bronse kom fra havet”. 

4. Beina av jern står for Roma (168 f.Kr.-476 e.Kr.). Jernet sto for Romerrikets 
knusende makt. Det varte lenger enn noen av de tidligere rikene. Jern var et pas-
sende symbol på imperiet.

5. Føttene av noe jern og noe leire står for et delt Europa (fra 476 e.Kr. til Jesu 
annet komme). Blandingen av jern med leire er et bilde på det som skjedde etter at 
Romerriket ble oppløst. Det er gjort forsøk på å forene Europa, både ekteskapelige 
allianser mellom kongehus og vår tids EU, men splid og uenighet har hersket, og 
ifølge profetien vil det fortsette slik til Gud oppretter evighetsriket.

__________________________________________________________________________________________________________________
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STEINEN

Les Dan 2,34.35.44.45. Hva lærer disse versene oss om verdens endelige skjebne?

Drømmen fokuserer på hva som vil skje i ”de siste dager” (Dan 2,28). De kan ha 
vært både mektige og velstående, men rikene av metall (og leire) er bare et forspill 
til opprettelsen av steinens rike. Metall og leire kan i en viss grad fremstilles av 
mennesker, men steinen i drømmen er uberørt av menneskehånd. Så selv om de tid-
ligere rikene skal ta slutt, vil riket som steinen står for, vare evig. Bildet med steinen 
symboliserer ofte Gud (f.eks. 5 Mos 32,4; 1 Sam 2,2; Sal 18,32), og steinen kan også 
stå for Messias (Sal 118,22; 1 Pet 2,4.7). Så en stein er det beste symbolet på Guds 
evige rike. 

Noen sier at steinriket ble opprettet mens Jesus var på jorden og at utbredelsen av 
evangeliet viser at Guds rike har tatt over hele verden. Men steinriket kommer først 
etter at de fire store rikene har falt og menneskets historie har nådd de delte rikenes 
tid, symbolisert av føttene og tærne på statuen. Dette utelukker at det ble oppfylt i 
det første århundret, for Jesus virket i Romerrikets tid, under det fjerde riket. 

Men steinen blir et fjell. ”Steinen som hadde truffet statuen, ble til et stort fjell 
som fylte hele jorden” (Dan 2,35). Dette fjellet minner om Sion-fjellet, stedet der 
templet sto og var symbolet på Guds jordiske rike i gammeltestamentlig tid. Steinen 
som rives løs fra fjellet, blir selv et fjell. Dette fjellet, som allerede eksisterer, peker 
trolig på det himmelske Sion, den himmelske helligdommen, der Kristus kommer 
fra for å opprette sitt evighetsrike. Og dette riket finner sin endelige oppfyllelse i 
Jerusalem som kommer ned fra himmelen (Åp 21,1–22,5).

Dan 2 stemmer hittil. Hvorfor er det logisk å stole på profetien om det endelige 
riket, Guds evighetsrike? Hvorfor er det fornuftsstridig ikke å tro profetien?

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

Det er interessant at bildet i Dan 2 er laget av gull og sølv, som er knyttet til øko-
nomisk makt. Bildet er også laget av bronse og jern, som ble brukt til verktøy 
og våpen, og av leire, som ble brukt til krukker til litterære og hjemlige formål. 
Dermed gir bildet et levende skildring av menneskehetens liv og fremgang. Statuens 
kroppsdeler viser rikene som følger etter hverandre og uenigheten som hersker i 
menneskehetens siste tid. Steinen er derimot som noe som ikke er laget ”uten at 
noen hånd rørte ved den” (Dan 2,45). Dette viser den overnaturlige utgangen på vår 
midlertidige verden og dens storhet. 

”Menneskets historie kan se ut som et kaotisk vekselspill mellom motstridende 
krefter ... men Daniel forsikrer oss om at bak alt dette står Gud, ser ned på det og 
handler slik han ser best.”- William H. Shea: Daniel: A Reader’s Guide, side 98.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Det er godt å vite at midt i verdens kaos og lidelse har Gud likevel kontroll og 

avslutter det hele på en god måte. I mellomtiden må vi gjøre alt vi kan for å 
lindre lidelsen i verden. Hvordan?

2.  Hvordan forklarer man at Daniel og fangene arbeider så lojalt for en hedensk 
leder som har påført Daniels folk så stor skade? 

3.  Noen har hevdet at steinen som ble hogget ut uten menneskehånd, står for 
evangeliets utbredelse til verden. Det kan ikke stemme, for eksempel på 
grunn av at steinen skal knuse de forrige rikene og at ”vinden tok det, og det 
fantes ikke mer” (Dan 2,35) Det skjedde ikke etter korset. Og noen forsøk på 
å si at steinriket er kirken, glemmer at det erstatter alle andre former for men-
neskelig herredømme. Det er et rike som favner hele verden. Bare Jesu gjen-
komst kan starte prosessen som er klimakset i denne profetiske drømmen. 
Hvorfor er hans gjenkomst den eneste rimelige tolkningen av hva steinen gjør 
i den siste tid?
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EN FREMMED MED VARME ØYNE
Jivko Grusjev (69), Bulgaria

Den pensjonerte professoren ankom politiskolen i Sofia med tre eksemplarer av Mot histori-
ens klimaks som han ville overrekke rektor. Ved porten så han en svart limousin kjøre ut.

Jivko hilste på vakten og ba om å få snakke med rektor. ”Han er ikke her,” var svaret. Han 
hadde nettopp kjørt.

”Da ønsker jeg å snakke med hans sekretær,” sa Jivko. ”Om hva da?” ”Om en gave.”
Offiseren noterte seg Jivkos opplysninger og viftet ham inn. Ved inngangen til administra-

sjonsbygget var det en port og et tomt vaktrom. Noen offiserer snakket opphisset ved en trapp i 
lobbyen. Jivko gikk og spurte dem om veien til sekretæren.

”Den veien,” sa en og pekte mot utgangen.
Jivko gikk ut av porten, men ble i bygningen. Da kom en mann i 30-årene ned marmortrappen 

og så på Jivko med et blikk som sa ”vent litt”. Han gikk bort til offiserene og snakket med dem. 
Jivko hadde aldri sett en så imponerende politimann. Han var slank og pen og mye bedre kledd 
enn de andre. 

Da han var ferdig med å snakke med offiserene, så han på Jivko med varme øyne og forlot 
bygningen.

Den sure offiseren skyndte seg til vaktstuen og ble ledsaget av en kvinnelig offiser. De talte i 
kor: ”Skulle du snakke med sekretæren?”

Den sure offiseren sa: ”Jeg viser deg veien” og skyndte seg opp marmortrappen. I neste etasje 
åpnet han en dør og stirret i gulvet da Jivko gikk inn. 

Jivko presenterte seg for sekretæren og viste henne bøkene. ”Dette er gaver til rektor og hans 
assistenter,” sa han.

Da Jivko gikk, takket han Gud for hjelpen. Han tenkte på den pene offiseren med de varme øy-
nene som hadde kommet i riktig øyeblikk. Jivko var ikke i tvil. Det måtte ha vært en engel. Møtet 
med den vennlige fremmede med de varme øynene har satt sitt preg på Jivko, og han tenker ofte 
på den dagen. ”Gud vil frelse mennesker,” sa han. 

Jivko er forstander i adventistkirken Sofia Vest, som får en del av offeret 13. sabbat, så de kan 
bygge en kirke i Bulgarias hovedstad. Takk for at du vil gi rundhåndet.

Du kan se Jivko på YouTube: bit.ly/Jivko-Grushev
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Bakgrunnsstoff
Dan 3; Åp 13,11–18; 2 Mos 20,3–6; 5 Mos 6,4; 1 Kor 15,12–26; Hebr 11.

Minnevers
Om den Gud som vi dyrker, kan berge oss ut fra ovnen med flammende ild og 
fra din hånd, konge, så vil han berge oss (Dan 3,17).

”Fylt med Den hellige ånd erklærte disse unge menn sin tro overfor hele nasjonen, 
at han som de tilba var den eneste sanne Gud. Dette bevis for deres tro var den mest 
veltalende fremstilling av deres prinsipper. For å overbevise avgudsdyrkere om den 
levende Guds makt og storhet, må hans tjenere vise sin egen gudsfrykt. De må gjøre 
det klart at han er den eneste som fortjener å bli æret og tilbedt av dem, og at ingen-
ting, ikke engang det å bevare livet, kan få dem til å gi etter for avgudsdyrkelse. 
Disse lærdommer har en direkte og livsviktig betydning for vår erfaring i disse siste 
dager.” – Lys fra det høye, side 148 [HP 149]. Det kan synes som det å bli truet med 
døden på grunn av tilbedelsen, hører en overtroisk og uvitenskapelig tid til, men 
Skriften viser at ved tidens ende, i en ”avansert” verden, vil noe slikt skje over hele 
verden. Denne historien gir oss innsikt i de problemene som Guds trofaste folk skal 
oppleve. 
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STATUEN AV GULL

Les Dan 3,1–7. Hva fikk kongen til å lage denne statuen?

Det gikk en del tid mellom drømmen og byggingen av statuen. Men det ser ut til at 
kongen ikke kan glemme drømmen og det faktum at Babylon skal bli erstattet av 
andre makter. Det er ikke nok for ham å være hodet av gull. Han vil fremstilles med 
et helt bilde av bare gull for å vise at riket hans skal bli stående i all fremtid.

Slik stolthet minner om dem som bygget Babels tårn og ville utfordre Gud. Ne-
bukadnesar er ikke mindre arrogant. Han har utrettet mye som hersker av Babylon, 
og han orker ikke tanken om at riket hans skal ta slutt. For å vise sin storhet reiser 
han en statue som skal skildre hans makt og være en prøvestein på undersåttenes 
troskap. Vi vet ikke om bildet skal forestille kongen eller en guddom, men i antikken 
var skillet mellom politikk og religion ofte diffust. 

Husk også at Nebukadnesar har hatt to muligheter til å bli kjent med den sanne 
Gud. Først tester han de unge hebreerne og finner dem ti ganger klokere enn de 
andre vismennene i Babylon. Og etter at ekspertene ikke har klart å minne ham om 
drømmen hans, forteller Daniel ham hva han tenkte, drømmen og dens tolkning. Til 
slutt erkjenner kongen at Daniels Gud er størst. Men til tross for disse lærdommene 
går Nebukadnesar tilbake til avgudsdyrkelsen. Hvorfor? Trolig av stolthet. Syndige 
mennesker vil nødig innrømme at deres materielle og intellektuelle prestasjoner er 
tomme og dømt til å forsvinne. Iblant er vi som små ”Nebukadnesarer”. Vi er altfor 
opptatt av våre prestasjoner og glemmer hvor meningsløse de kan være i lys av 
evigheten. 

Hvordan kan vi unngå den fella som Nebukadnesar gikk i? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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BESKJEDEN OM Å TILBE

Les Dan 3,8–15 og Åp 13,11–18. Hva er likhetstrekkene mellom det som skjer på 
Daniels tid og det som skal skje i fremtiden? 

Bildet av gull som står i Dura-dalen (som betyr ”inngjerdet sted”) gjør at det virker 
som en stor helligdom. Som om det ikke var nok kan ovnen føre tankene til et alter. 
Babylonsk musikk er en del av liturgien. Syv slags musikkinstrumenter er nevnt, 
som for å understreke hvor fullkommen og effektiv tilbedelsen er. 

I dag er vi omgitt på alle sider av rop om nye livsstiler, nye ideologier og behovet 
for å oppgi troskapen mot Gud og hans ord så vi kan følge vår tids etterfølgere av det 
babylonske riket. Iblant virker verdens fristelser overveldende, men vi bør minne oss 
selv om at Gud har krav på vår troskap. 

Etter den profetiske kalenderen lever vi i de siste dager av jordens historie. Åp 
13 sier at jordens folk vil bli oppfordret til å dyrke dyrets bilde. Denne makten vil 
tvinge ”alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin 
høyre hånd eller på pannen” (Åp 13,16). 

Seks slags mennesker er tro mot dyrets bilde: ”små og store, rike og fattige, frie 
og slaver.” Dyrets tall, som er 666, legger også vekt på sekstallet. Dette viser at det 
bildet som Nebukadnesar reiste, bare er en illustrasjon av hva det eskatologiske 
Babylon vil gjøre i de siste tider (se Dan 3,1 om bildebruken av seks og seksti). 
Derfor bør vi følge med på hva som skjer i denne fortellingen og hvordan Gud styrer 
verdens anliggender. 

Tilbedelse er ikke bare å bøye seg ned for noe og bekjenne sin troskap. Hvordan 
kan vi ellers komme til å tilbe noe annet enn Gud? 

______________________________________________________________________________________________________________
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ILDPRØVEN

For de tre hebreerne er kongens billedtilbedelse en forfalskning av den tem-
peldyrkelsen de hadde opplevd i Jerusalem. De har oppgaver i riket og er lojale 
mot kongen, men deres troskap mot Gud går foran troskapen mot mennesker. De 
er villige til å tjene kongen som trofaste administratorer, men de kan ikke delta i 
seremonien. 

Les 2 Mos 20,3–6 og 5 Mos 6,4. Hvordan talte disse tekstene til de unge mennene, 
tror du?

På kongens befaling bøyer alle seg når musikken spiller opp, og de tilber gullstatuen. 
Bare tre tør å trosse kongen: Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Noen babylonere gjør 
kongen oppmerksom på dette. De vil vekke kongens raseri med anklager: (1) Kongen 
satte selv de tre over provinsen Babel, (2) de tre tjener ikke kongens guder, og (3) de 
dyrker ikke kongens gullstatue (Dan 3,12). Men tross sitt raseri gir kongen dem en 
ny sjanse. Han er villig til å gjenta hele seansen slik at de kan ombestemme seg og 
tilbe statuen. Nekter de, blir de kastet i ovnen med flammende ild. Og Nebukadnesar 
ender appellen med en arrogant påstand: ”Finnes det da noen gud som kan berge 
dere fra min hånd?” (Dan 3,15). 

De svarer: ”Om den Gud som vi dyrker, kan berge oss ut fra ovnen med flam-
mende ild og fra din hånd, konge, så vil han berge oss. Og om han ikke gjør det, skal 
du vite, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din gud og ikke tilbe gullstatuen du har 
reist” (Dan 3,17.18). 

De vet at Gud kan redde dem, men de har ingen garanti for at han vil gjøre det. 
Likevel nekter de å adlyde kongens befaling, enda de vet at de kan bli brent le-
vende. Hvor får vi slik tro? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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DEN FJERDE MANNEN

Les Dan 3,19–27. Hva skjer? Hvem er den andre i ilden? 

Etter at hebreerne er kastet i ovnen, blir Nebukadnesar forvirret, for han ser en 
fjerde inne i ovnen. Etter beste skjønn mener kongen det er ”en gudesønn” (Dan 
3,25). 

Mer vet ikke kongen, men vi vet hvem den fjerde er. Han kommer til Abraham 
før ødeleggelsen av Sodoma og Gomorra, kjemper med Jakob ved bekken Jabbok og 
åpenbarer seg for Moses i en brennende busk. Han er Jesus Kristus før han ble men-
neske, og kommer for å vise at Gud står hos sitt folk i tunge stunder. 

Ellen G. White skriver: ”Men Herren glemte ikke sine egne trofaste tjenere. Da 
Jesu vitner ble kastet inn i ovnen, viste han seg for dem i egen person, og sammen 
vandret de omkring i ilden. Han som er herre over varme og kulde, gjorde flammene 
maktesløse.” – Alfa og Omega, bind 3, side 260 [PK 508, 509].

”Går du gjennom vann, er jeg med deg, gjennom elver, skal de ikke flomme over 
deg. Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg,” 
sier Gud (Jes 43,2).

Vi elsker slike historier, men hva med dem som ikke blir reddet når de forføl-
ges for sin tro? Det går dem som det gikk Jesaja og Sakarja, som ble drept av onde 
konger. Til alle tider har troende lidd forferdelig uten å bli reddet, og livet endte i en 
smertefull død. Her opplevde de trofaste en mirakuløs frelse, men slik går det stort 
sett ikke. 

Men hvilken mirakuløs frelse venter alle Guds trofaste, uavhengig av deres 
skjebne her? (Se 1 Kor 15,12–26.) 

__________________________________________________________________________________________________________________
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HEMMELIGHETEN BAK EN SLIK TRO

Når vi tenker på det som hendte Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, kan vi spørre: 
Hva er hemmeligheten ved så sterk en tro? Hvordan kunne de være villige til å bli 
levende brent i stedet for å tilbe statuen? Tenk på alle bortforklaringene de kunne 
ha kommet med og bøyd seg inn under kongens befaling. Men enda de visste at de 
risikerte døden, sto de fast. 

Les Hebr 11. Hva lærer dette oss om hva tro er?

For å utvikle en slik tro må vi forstå hva tro er. Noen har en kvantitativ oppfatning 
av tro, de måler troen etter de svarene de ser ut til å få fra Gud. De drar til kjøpesen-
teret og ber om en god parkeringsplass. Hvis de tilfeldigvis finner en plass med én 
gang, tenker de at de har sterk tro. Hvis alt er opptatt, er visst ikke troen sterk nok til 
at Gud kan høre deres bønner. En slik tankegang er farlig fordi man prøver å mani-
pulere Gud og ikke tar hans suverenitet og visdom i betraktning. 

Sann tro, som hos Daniels venner, måles i kvaliteten på vårt forhold til Gud og 
vår tillit til ham. Ekte tro prøver ikke å bøye Guds vilje etter vår vilje. Den overgir 
viljen til Guds vilje. Som vi så, de tre vet ikke hva Gud har i tanke for dem når de 
bestemmer seg for å utfordre kongen og være tro mot Gud. De bestemmer seg for å 
gjøre det rette uansett. Det er dette som preger en moden tro. Vi viser ekte tro når vi 
ber Gud om det vi vil, men stoler på at han vil gjøre det som er best for oss selv om 
vi ikke forstår det som skjer eller hvorfor. 

Hvordan kan vi utøve tro fra dag til dag, også i ”små ting” som kan styrke vår tro 
så vi blir klar for større utfordringer senere? Hvorfor er de små prøvelsene gjerne 
de viktigste? 
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TIL ETTERTANKE

”Vi kan lære viktige ting av hva de unge hebreerne opplevde i Duradalen. I vår tid 
vil mange av Guds tjenere, tross deres uskyld, bli ydmyket og mishandlet av men-
nesker som Satan inspirerer til misunnelse og religiøs fanatisme. Deres raseri vil 
særlig bli rettet mot dem som holder sabbaten i samsvar med det fjerde bud. Til slutt 
vil det bli gitt en offentlig kunngjøring om at disse menneskene fortjener døden.

Den trengselstiden Guds folk står overfor, krever en urokkelig tro. Hans folk må 
gjøre det klart at de tilber ham alene, og at ikke noe, selv om det skulle gjelde livet, 
kan få dem til å gå på akkord med falsk gudsdyrkelse. For de trofaste vil syndige, 
dødelige menneskers påbud være uten verdi sammenlignet med den evige Guds ord. 
De vil være lojale mot sannheten, selv om det skal bety fengsel, landflyktighet eller 
endog døden.” – Alfa og Omega, bind 3, side 262 [PK 512, 513].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Les 1 Pet 1,3–9. Hvorfor skåner Gud noen og ikke andre for lidelse? Eller er 

svaret på slike spørsmål noe vi ikke får her og nå? Hvorfor må vi stole på Guds 
godhet til tross for skuffelsen når det ikke skjer mirakuløse utfrielser?

2.  Hva kunne vi ha lært hvis det hadde endt med at de tre døde i ovnen med 
flammende ild?

3.  Hva vil prøvesteinen på hvem vi tilber bli i den siste tid? Hva burde dette si 
oss om sabbatens betydning?

4.  Les Luk 16,10. Hvordan bidrar Kristi ord til vår forståelse av hva det vil si å 
leve ved tro?

5.  Les Dan 3,15. Nebukadnesar sier: ”Finnes det da noen gud som kan berge 
dere fra min hånd?” Hvordan ville du besvare spørsmålet?
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TOG, LASTEBILER OG SABBATEN
Rosen Nakov (48), Bulgaria

Tiåringen lyttet forbauset til sin første preken i en adventistkirke. Taleren fortalte om en post-
mann som fikk et brev som skulle til julenissen. En gutt skrev at han ønsket seg et leketog. 

Postmannen hadde ikke barn, så han kjøpte et tog til gutten. Han ble kjempeglad.
Unge Rosen Nakov ble også glad da han hørte historien. Han ville også ha et leketog. Han 

fortsatte å gå i kirken. Snart fant han venner, og Jesus. Etter videregående skulle han gjøre sin mi-
litærtjeneste: soldat i kommunisthæren i to år eller fabrikkarbeid i fem år. Han valgte fabrikken.

Minst ti adventister arbeidet på den kjempesvære lastebilfabrikken i Sofia. Da Rosen besøkte 
fabrikken, traff han en adventist som foreslo avdelingen der de installerte motorer i lastebiler. Ro-
sen gikk til kontoret for å søke, men en som arbeidet der, så at han hadde erfaring som mekaniker 
og sa han burde reparere motorer i stedet. Rosen spurte om han fikk sabbatsfri. ”Ja,” var svaret, og 
Rosen ble sendt til et annet kontor. Da han viste dem papirene, fikk han spørsmålet: ”Hvorfor vil 
du reparere lastebilmotorer? Du burde arbeide på verkstedet for mindre motorer.”

Den første dagen på jobben fikk Rosen vite at det var seks andre som jobbet med små motorer. 
Under lunsj den dagen spurte den ene: ”Si meg, hvem kjenner du i ledelsen?”

”Hva mener du?” spurte Rosen. 
”Du må kjenne en høyt oppe for å få denne jobben,” sa en annen. Det viste seg at verkstedet 

for små motorer var en av de mest populære arbeidsplassene på fabrikken. Mange av de tusener 
av arbeidere på fabrikken hadde tungt kroppsarbeid. Men arbeidet med bilmotorer var ganske lett. 
Rosen skjønte at Gud hadde ordnet den ettertraktede jobben for ham fordi han æret ham ved å 
holde sabbaten.

En av de andre presset Rosen for et svar: ”Hvem er vennen din,” sa han.
Rosen pekte opp. ”Min venn er der oppe,” sa han. Fra da av visste alle omkring ham at han var 

adventist. 
”Det var mange adventister på fabrikken, men ingen på verkstedet,” sa Rosen. ”Gud må ha 

ønsket meg der.”
Nå er Rosen 48 år og vet ikke om noen av de andre tok imot Jesus på grunn av ham, men han 

er sikker på at Gud hadde en plan. ”Gud brukte historien om toget til å røre ved mitt hjerte. Kan-
skje ville han at jeg skulle være på verkstedet så jeg kunne røre ved en annens hjerte.”

En del av offeret 13. sabbat går til å bygge en kirke for adventistene i Sofia Vest i Bulgaria. Takk 
for at du planlegger et godt offer.

Du kan se Rosen på YouTube: bit.ly/Rosen-Nakov
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Bakgrunnsstoff
Dan 4,1–33; Ordsp 14,31; 2 Kong 20,2–5; Jona 3,10; Dan 4,34–37; Fil 2,1–11.

Minnevers
Hvor store er hans tegn, hvor veldige hans under! Hans kongerike er et evig 
rike, hans velde varer fra slekt til slekt (Dan 4,3).

Stolthet er blitt kalt den første synd. Vi ser den først hos Lucifer, en engel i him-
melen. Skriften sier: ” Ditt hjerte ble hovmodig fordi du var vakker, du ødela din 
visdom og din prakt. Da kastet jeg deg til jorden, jeg stilte deg fram for konger så de 
kunne se på deg” (Esek 28,17). 

Stolthet fører til Lucifers fall, så han bruker sin stolthet til å få andre til å være 
trassig mot Gud og gå på ødeleggelsens vei. Vi er alle syndige mennesker og avhen-
gige av Gud for vår eksistens. De evner vi har og det vi utretter med dem, har vi 
fra Gud. Så hvordan kan vi være stolte, arrogante og skryte når ydmykhet egentlig 
burde prege alt vi gjør?

Det går lenge før Nebukadnesar forstår betydningen av ydmykhet. Selv det å se 
den fjerde mannen i ovnen med flammende ild (se forrige uke) endrer ikke hans 
livsløp. Kongen innser ikke sin sanne tilstand før Gud tar fra ham riket og lar ham 
leve sammen med markens dyr.
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ER IKKE DETTE BABYLON DEN STORE?

Les Dan 4,1–33. Hva skjer med kongen, og hvorfor?

Gud gir Nebukadnesar en ny drøm. Denne gangen glemmer ikke kongen drømmen. 
Men igjen svikter de babylonske ekspertene, og kongen ber Daniel tolke drømmen. 
I drømmen ser kongen et stort tre som når opp til himmelen og et himmelsk vesen 
som sier at treet skal hogges ned. Bare stubben og røttene skal stå igjen og vætes av 
dugg. Men det som må ha foruroliget Nebukadnesar, var den delen av drømmen der 
det sies: ”Hans menneskehjerte skal forvandles, et dyrehjerte skal han få. Sju tider 
skal fare over ham” (Dan 4,16). Daniel innser drømmens alvor og gir høflig uttrykk 
for at han skulle ønske at den handlet om kongens fiender. Men Daniel sier at drøm-
men faktisk gjelder kongen selv.

Bibelen bruker ofte trær som symboler på konger, nasjoner og riker (Esek 17; 31; 
Hos 14; Sak 11,1.2; Luk 23,31). Så, det store treet er et passende bilde på en arrogant 
konge. Gud gir Nebukadnesar makt og myndighet, men han vil stadig ikke innse at 
alt han har, kommer fra Gud.

Se på Dan 4,30. Hva sier kongen som viser at han ennå ikke forstår advarselen Gud 
har gitt ham?

Den største faren ved stolthet er nok at det kan få oss til å glemme hvor avhengig vi 
er av Gud i alle ting. Og når vi glemmer det, er vi i farlig åndelig farvann.

Hva har du utrettet i livet? Kan du være stolt av det uten å være stolt? Hvordan?
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VARSLET AV PROFETEN

Les Dan 4,27. Daniel advarer om det som skal skje, og hva sier han at kongen skal 
gjøre? Hvorfor? (Se også Ordsp 14,31.)

Daniel tolker ikke bare drømmen, han viser også Nebukadnesar en vei ut av uføret: 
”Derfor, konge, ta imot mitt råd! Riv deg løs fra dine synder med rettferd og fra din 
skyld med barmhjertighet mot de nødlidende. Så skal din lykke vare lenge” (Dan 
4,27). 

Nebukadnesar gjennomfører store byggearbeider i Babylon. Hagene, et kanalsys-
tem og hundrevis av templer og andre byggeprosjekter gjør byen til et av den gamle 
verdens underverker. Men slik prakt og skjønnhet blir iallfall delvis oppnådd med 
slavearbeid og forsømmelse av de fattige. Og rikets velstand brukes til fornøyelser 
for kongen og hoffet hans. Nebukadnesars stolthet hindrer ham ikke bare i å aner
kjenne Gud, den får ham til å overse de nødstedtes lidelser. Gud har omsorg for de 
fattige, så det er ikke overraskende at Daniel understreker synden ved å forsømme de 
fattige fremfor andre synder. 

Budskapet til Nebukadnesar er ikke nytt. Profetene advarer Guds folk mot å 
undertrykke de fattige. Blant syndene som fører til kongens eksil, er forsømmelse av 
de fattige en av de største. Omsorg for de fattige er det høyeste uttrykket for kristen 
godhet, og utnyttelse og forsømmelse av dem er et angrep på Gud selv. Når vi tar oss 
av de fattige, innser vi at Gud eier alt, at vi ikke er eiere, men bare forvaltere av hans 
eiendom. 

Ved å tjene andre med det vi har, ærer vi Gud og anerkjenner ham som Herre. 
Det er Guds eierskap som avgjør hvilken verdi og funksjon materielle eiendeler har. 
Her faller Nebukadnesar gjennom, og vi risikerer å gjøre det samme om vi ikke 
aner kjenner Guds suverenitet over våre prestasjoner og viser at vi innser dette ved å 
hjelpe dem som er i nød. 
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__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________



B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 2 0 43

TirsdagStudium 5  /  1. februar

DEN HØYESTE RÅR ... 

Nebukadnesar ble oppfordret til å omvende seg og søke Guds tilgivelse, men hans 
innbitte stolthet utløser himmelens dom (Dan 4,28–33). Mens kongen går og skry-
ter av det han har oppnådd, blir han rammet av en sinnstilstand som gjør at han må 
forlate slottet. Han kan ha opplevd en patologisk mental tilstand som kalles klinisk 
lykantropi eller zoantropi. En slik tilstand gjør at pasienten oppfører seg som et dyr. 
Man føler at ens kropp tilhører feil art og får dermed et ønske om å være et dyr. 

Les 2 Kong 20,2–5; Jona 3,10; og Jer 18,7.8. Hva sier tekstene om hvordan kongen 
kunne ha unngått straffen?

Nebukadnesar må lære av erfaring. Mens han har kongsmakt, evner han ikke å tenke 
gjennom sitt gudsforhold. Ved å frata kongen makten og la ham bo hos markens dyr, 
gir Gud ham en mulighet til å innse at han er helt avhengig av ham. Det viktigste 
Gud vil lære kongen, er at ”himmelen har makten” (Dan 4,26). Ja, Gud har en enda 
større hensikt med dommen: ”Slik skal alle som lever, forstå at Den høyeste rår over 
menneskenes rike. Han gir det til hvem han vil, og den laveste av alle mennesker kan 
han sette over det” (Dan 4,17). 

Med andre ord bør vi alle lære noe av det som skjedde med Nebukadnesar. Vi 
tilhører gruppen ”alle som lever”. Derfor bør vi legge oss på sinne det vi skal lære 
her: ”Den høyeste rår over menneskenes rike.” 

Hvorfor er det så viktig å lære at Den høyeste rår? Hva bør denne kunnskapen ha 
å si for hvordan vi er mot dem vi har makt over? 
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Å LØFTE BLIKKET MOT HIMMELEN

Les Dan 4,34–37. Hvordan og hvorfor endres kongens livsvei?

Gud lar Nebukadnesar bli rammet av en merkelig sykdom, men til slutt lar han 
ham bli frisk på sinnet igjen. Når de sju årene profeten har talt om er til ende, løfter 
kongen blikket mot himmelen (Dan 4,34). 

”I sju år var Nebukadnesar til spott og spe for alle sine undersåtter. I disse årene 
ble han ydmyket overfor hele verden. Deretter fikk han forstanden igjen. I ydmykhet 
vendte han blikket mot himmelens Gud og erkjente at det var han som hadde straffet 
ham. Han innrømmet offentlig sin skyld og gav uttrykk for den store nåde Gud 
hadde vist ham ved å gi ham forstanden tilbake.” – Alfa og Omega, bind 3, side 267 
[PK 520].

Store ting kan skje når vi løfter blikket mot himmelen. Straks forstanden vender 
tilbake, viser kongen at han har lært leksen. 

Men historien handler mer om Guds nåde enn om Nebukadnesar. Kongen har gått 
glipp av tre muligheter til å la Israels Gud være Herre i hans liv: Da han innså de fire 
unge jødiske fangenes unike forstand (Dan 1), da Daniel tolket drømmen (Dan (2) og 
da de tre ble reddet fra ovnen med flammende ild (Dan 3). For hvis denne redningen 
ikke ydmyker ham, hva skal så gjøre det? Til tross for herskerens stahet gir Gud ham 
en fjerde sjanse, og til slutt vinner han kongens hjerte og gir ham makten tilbake 
(Dan 4). Nebukadnesars liv viser at Gud gir oss den ene sjansen etter den andre til å 
få et godt forhold til ham. Gud ”vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sann-
heten å kjenne” (1 Tim 2,4). Her får vi et eksempel på den sannheten. 

Hvordan har du lært ydmykhet? Hva lærte du av det? Hva kan du gjøre for å slippe 
å måtte lære det på ny?
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YDMYK OG TAKKNEMLIG

Etter omvendelsen sier kongen: ”Alle som bor på jorden, er for ingenting å regne” 
(Dan 4,35). Hva er poenget, sammenhengen tatt i betraktning?

Hvordan vet vi at Nebukadnesar virkelig aksepterer den sanne Gud? En viktig del 
av beviset er at Nebukadnesar selv har forfattet det som er satt inn i Dan 4. Det 
meste synes å være en avskrift av et brev kongen sender til sitt enorme rike. I brevet 
forteller han om sin stolthet og galskap, og han anerkjenner ydmykt Guds inngripen. 
Oldtidens monarker skrev sjelden noe nedsettende om seg selv. Nesten alle gamle 
kongelige dokumenter som vi kjenner til, opphøyer kongen. Et dokument som dette, 
der kongen innrømmer sin stolthet og dyriske oppførsel, tyder på en sann omven-
delse. Og ved å skrive et brev der han skildrer sin erfaring og ydmykt bekjenner 
Guds suverenitet, opptrer kongen som misjonær. Han kan ikke lenger holde for seg 
selv det han har opplevd og lært av den sanne Gud. Det vi har sett i kongens bønn og 
lovprisning (Dan 4,34–37), viser at hans erfaring er ekte. 

Kongen har fått andre verdier og kjenner grensene for menneskelig makt. I en 
takkebønn opphøyer kongen Daniels Guds makt og erkjenner at ”alle som bor på 
jorden, er for ingenting å regne” (Dan 4,35). Det vil si at mennesker ikke har noe i 
seg selv å skryte av. Dette siste glimtet av Nebukadnesar i Daniels bok viser oss en 
ydmyk og takknemlig konge som synger Guds pris og advarer mot stolthet. 

Gud forandrer liv i dag også. Om vi er aldri så stolte og syndige, har Guds barm-
hjertighet og makt evnen til å gjøre opprørske syndere til Guds barn.

Les Fil 2,1–11. Hva kan drive stoltheten ut av vårt liv?

__________________________________________________________________________________________________________________
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”Den en gang så stolte kongen var blitt et ydmykt Guds barn. Den tyranniske, hov-
modige herskeren var blitt en klok og medfølende konge. Han som hadde foraktet og 
spottet himmelens Gud, anerkjente nå Den Høyestes makt og gikk alvorlig inn for 
å fremme Guds ære og sine undersåtters lykke. Under straffedommen fra kongenes 
konge og herrenes herre lærte Nebukadnesar til slutt det som alle herskere må lære 
– at sann storhet består i sann godhet. Han anerkjente Herren som den levende Gud, 
idet han sa: ’Jeg, Nebukadnesar, lover, priser og ærer nå himmelens konge. For alle 
hans gjerninger er riktige og hans veier rette. Han kan bøye dem som er hovmodige 
i sin ferd.’

Gud hadde til hensikt at det mektigste rike på jorden skulle ære ham. Dette hadde 
nå skjedd. Den offentlige kunngjøring der Nebukadnesar anerkjente Guds nåde, 
godhet og myndighet, er den siste handling Den hellige skrift omtaler fra hans liv.” – 
Alfa og Omega, bind 3, side 267 [PK 521]. 

  Spørsmål til drøftelse
1. ”Stolthet fører til alle andre onder: det er sinnets fullstendige anti-Gud-

tilstand. Synes du jeg overdriver? Tenk på det: Jo stoltere man er, desto mer 
misliker man andres stolthet. Hvis du vil finne ut hvor stolt du er, er den en-
kleste måten å spørre deg selv: Hvor sterkt misliker jeg det når andre avfeier 
meg, eller unnlater å legge merke til meg, eller belærer meg eller vil vise seg? 
Poenget er at ethvert menneskes stolthet konkurrerer med alle andres stolt-
het. Det er fordi jeg ønsket å være selskapets midtpunkt at jeg blir så irritert 
når noen andre er det.” – C. S. Lewis, Mere Christianity, side 110. Hva kan 
hjelpe deg å se din egen stolthet?

2.  Et tema i kapitlet er Guds suverenitet. Hvorfor er dette et så viktig tema å 
fatte? Hvordan kan sabbaten hjelpe oss å forstå denne sannheten?
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STEINET I SICILIA
Slavatrice ”Salvina” Mazza (85), Italia

Far tok med Salvina Mazza (13) på en 43 km lang sykkeltur på Sicilia for å hjelpe en familie 
på stedet Rosolini med å forstå Bibelen. Sammen med vennen Giovanni Giallanza syklet de 

fra fjellbyen Ragusa. 
Naboene fulgte nysgjerrig med. Hvem er de fremmede, lurte de på, og ble med inn i huset. Far 

svarte på spørsmål med vers fra Bibelen.
To kvinner var misfornøyd. De gikk og tilkalte to politimenn som kom og hørte på undervis-

ningen. Etter en stund gikk de. ”Dette er ingenting,” sa den ene. ”De snakker bare om evangeliet.”
Tre timer senere var det slutt. Far takket for seg og lovte å komme tilbake hvis de ville vite 

mer. 
Salvina og de to voksne syklet tilbake mot Ragusa. Men veien var full av folk. Hundrevis. ”Vi 

tråkker så fort vi kan,” sa far alvorlig. Det kom høye rop fra mengden. ”Vi vil ikke ha protestanter 
her.” Folk kastet steiner etter syklistene. ”Ikke reager,” sa far. ”Bare tråkk.” 

Da de kom på trygg avstand, stoppet far for å se om noen var skadet. Alle hadde det bra. De 
bøyde hodet og ba. ”Takk, Gud, for at du beskyttet oss,” sa far. ”Mengden kastet stein, men ingen 
ble såret.”

Far fikk ikke flere forespørsler fra Rosolini.
Far, eller Carmelo Mazza, syklet rundt Sicilia som fotograf etter andre verdenskrig. Men 

verken steinkasterne i 1946 eller andre problemer kunne stoppe ham. Han og Giovanni åpnet den 
første adventistkirken i Ragusa i 1952, og de startet også kirker i Mazzarrone, Modica og Vittoria.

Salvina er 85 nå, men husker sykkelturen godt. ”Det var et stort mirakel, og jeg glemmer det 
aldri,” sa hun.

Etter angrepet var hun aldri redd for å snakke om Jesus. Hun var tålmodig og snill mot naboer 
som mislikte henne fordi hun var adventist. Hun fortalte om sin tro på skolen selv om klassen og 
presten gjorde narr av henne. Den dag i dag taler hun ivrig om evangeliet.

En del av offeret i 2016 gikk til å bygge kirke i Ragusa. Siden 1952 hadde de leid lokaler og er 
glade for å ha sitt eget. Takk for at dere gjorde det mulig.

Se Salvina på YouTube: bit.ly/Salvina-Mazza



8. februarStudium 6

Bakgrunnsstoff
Dan 5; Åp 17,4–6; Sal 96,5; Kol 1,15–17; Rom 1,16–32; Fork 8,11; Åp 14,8.

Minnevers
Han lar år og tider skifte, avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise 
visdom og de forstandige forstand (Dan 2,21).

I Dan 5 får vi et eksempel på overmot som ender dramatisk. Det tar lang tid før 
Nebukadnesar lærer sin lekse, men han lærte den. Det gjør ikke barnebarnet 
Belsasar. Han vanhelliger tempelutstyret i en orgie på slottet. En slik krenkelse er 
et angrep på Gud selv. Slik fyller Belsasar sitt ugudelighets beger på en måte som 
minner om det lille hornet (se Dan 8) og dets angrep på grunnlaget for Guds hellig-
dom. Ved å ta riket fra Belsasar viste Gud hva han vil gjøre mot sitt folks fiender 
i den siste tid. Hendelsene i Dan 5 fant sted i 539 f.Kr., natten da Babylon falt i 
hendene på Medo-Persia. Her er overgangen fra gull til sølv, som forutsagt i Dan 2. 
Igjen ser vi at Gud styrer verdens anliggender.

Fra arroganse til ødeleggelse
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BELSASARS FEST 

Les Dan 5,1–4 og Dan 1,1.2. Hva gjør Belsasar som er så galt? Hvordan avslører 
det hans sanne karakter? Sammenlign hans handlinger med Åp 17,4–6. Hvilke pa-
ralleller finner du? 

Kongen befaler at de hellige karene fra tempelet i Jerusalem skal brukes som drikke-
kar. Nebukadnesar tar med karene fra Jerusalem-tempelet, men han setter dem i sin 
guds hus og viser at han iallfall respekterer deres hellige status. Men Belsasar gjør 
de hellige karene til verdslige drikkekar. 

Mens han drakk av de hellige karene, priste stormennene ”guder av gull og sølv, 
bronse og jern, tre og stein” (Dan 5,4). Seks materialer er nevnt. Babylonerne brukte 
seksagesimal-systemet (basert på tallet 60) i motsetning til desimalsystemet som 
brukes i dag (basert på tallet 10). De seks gruppene av guder står for helheten av de 
babylonske gudene og dermed det babylonske religiøse systemet. Interessant nok er 
rekkefølgen av materialene den samme som i Nebukadnesars drømmestatue, bortsett 
fra at tre erstatter leire. Som i drømmen kommer stein sist. Her står det for avguder, 
men stein står også for Guds dom over rikene (se Dan 2,44.45). 

Denne festen er et passende bilde på endetidens Babylon, beskrevet i Åpenba-
ringen. Som Belsasar holder også kvinnen i endetidens Babylon et gullbeger og gir 
nasjonene uren drikke. Med falske læresetninger og et forvrengt gudstjenestesystem 
lokker det moderne Babylon verden til det onde (Åp 17,4–6), uvitende om dommen 
som snart kommer.

På hvilke måter krenker samfunnet og kulturen sannheten i Guds ord? Hvordan 
kan vi vokte oss mot å delta i krenkelsen? Snakk om det i gruppen på sabbaten. 

__________________________________________________________________________________________________________________
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EN UBUDEN GJEST 

Les Dan 5,5–8. Hva skjer, og hvorfor svarer kongen som han gjør? Hvordan er 
denne historien en parallell til Dan 2, og hvorfor er likheten viktig? (Se Sal 96,5; Kol 
1,15–17.)

Som Nebukadnesar ved tidligere kriser (Dan 2,2; Dan 4,7) kaller Belsasar på ånde-
manerne, stjernetyderne og tegntyderne for å tolke den mystiske skriften. Og for at 
de skal gjøre sitt beste, lover kongen dem store æresbevisninger: (1) klær av purpur, 
en farge de kongelige gikk i (Est 8,15); (2) et gullkjede som tegn på høy sosial status 
(1 Mos 41,42) og (3) stillingen som tredjemann i riket. Den siste belønningen gjen-
speiler forholdene i Babylon den gang. Belsasar var nummer to som samregent med 
sin far Nabonid og tilbyr derfor stillingen som tredjemann. Men likevel klarer ikke 
vismennene å tyde det. 

På toppen av alle sine synder prøver kongen altså å finne visdom på feil sted. De 
babyloniske ekspertene kan ikke forklare budskapet. Det er skrevet på deres eget 
språk, arameisk, men de forstår ikke ordene. Dette minner om det Herren sier ved 
profeten Jesaja: ”Da skal visdommen til deres vise forgå, og klokskapen til deres 
kloke skal skjule seg” (Jes 29,14). Etter å ha sitert dette verset, skriver Paulus: ”Hvor 
er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke 
Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å 
kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen 
som vi forkynner” (1 Kor 1,20.21). 

Noen sannheter er for viktige til at mennesker får finne dem selv. Derfor åpenba-
rer Gud dem.

Tenk på belønningene og hvor verdiløse de var i lys av det som siden skjedde. 
Hva burde dette si oss om hvor flyktige ting i verden kan være og hvorfor må vi 
ha evigheten for øye i alt vi gjør?

__________________________________________________________________________________________________________________
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DRONNINGEN 

Les Dan 5,9–12. Hva sier dronningen om Daniel som kongen burde ha visst? Hva 
sier det om ham at han virker uvitende om Daniels eksistens?

Når bankettsalen fylles av forvirring over det mystiske budskapet på veggen, 
kommer dronningen og gir kongen råd. Hun minner ham om Daniel, som har vist 
evne til å tolke drømmer og løse mysterier i Nebukadnesars dager. Hadde Belsasar 
vært like smart som sin forgjenger, ville han ha visst hvor han skulle finne løsnin-
gen på den mystiske skriften. Dronningens inngripen er nødvendig for kongen, 
som virker helt forvirret. Hennes ord lyder som en irettesettelse av Belsasar. Han 
har oversett den eneste i riket som kan tolke den mystiske skriften. Og hun gir også 
kongen et muntlig sammendrag om Daniel: Profeten har de hellige guders ånd i seg, 
opplysning og innsikt og visdom lik guders visdom, en usedvanlig ånd, forstand 
og innsikt, evnen til å tyde drømmer, tolke varsler og løse floker. Han var leder for 
drømmetyderne, åndemanerne, stjernetyderne og tegntyderne på Nebukadnesars tid 
(Dan 5,11.12).

Nå lurer vi igjen på hvorfor Belsasar hadde ignorert Daniel. Teksten gir ikke noe 
direkte svar, men vi antar at Daniel, som hadde tjent kongen i hvert fall til det tredje 
året av hans regjeringstid (Dan 8,1.27), ikke lenger er i aktiv tjeneste. Det kan være 
alderen. Daniel er trolig om lag 80 år, og kongen kan ha ønsket å få inn yngre folk. 
Han kan også ha bestemt seg for å ignorere Daniel fordi han ikke ville overgi seg til 
Daniels Gud. Men uansett grunn eller kombinasjon av grunner er det forbløffende at 
en med Daniels meritter ble glemt så fort. 

Les Rom 1,16–32. På hvilke måter kommer prinsippet i denne teksten til uttrykk, 
ikke bare i denne historien, men i vår verden i dag? 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



52 B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 2 0

Onsdag Studium 6  /  8. februar

VEID OG FUNNET FOR LETT 

Les Dan 5,13–28. Hvilken grunn gir Daniel for at kongen snart skal bukke under?

Omstendighetene tvang kongen til å søke råd hos Daniel, men han gjør det nok mot-
villig. Dette sier kanskje mer om hans holdning til Daniels Gud enn til Daniel. 

Daniels svar på kongens tilbud om belønning sier mye om Daniels person og pri-
oriteringer. Han vet hva de mystiske ordene betyr og hvor verdiløs belønningen er.

Daniel retter tre anklager mot kongen.
For det første har Belsasar sett bort fra det Nebukadnesar opplevde. Ellers ville 

han ha angret og ydmyket seg som sin forgjenger. 
For det andre har Belsasar brukt tempelkarene til å drikke vin og lovprise avgud-

er. Her nevner Daniel de seks materialene som brukes til å lage avguder i samme 
rekkefølge som vi så tidligere. 

For det tredje har kongen forsømt å ære Gud, han som ”har livet ditt i sin hånd, og 
som rår for hele din livsvei” (Dan 5,23).

Etter å ha nevnt kongens feil, fortsetter Daniel til tolkningen. Nå får vi vite at 
Guds graffiti består av tre arameiske verb (med det første gjentatt). Deres betydning 
burde ha vært kjent for kongen og hans vismenn: MENE ”talt”, TEKEL ”veid” og 
PERES ”delt opp”. 

Med den medo-persiske hæren ved Babylons porter må kongen og vismennene ha 
ant at skriften var illevarslende, men vismennene tør ikke å si noe kongen ikke liker. 
Bare Daniel er i stand til å avkode selve budskapet som en meningsfull uttalelse og 
formidle betydningen til Belsasar: ”MENE – talt. Gud har talt ditt kongedømmes 
dager og gjort slutt på det. TEKEL – veid. Du er veid på vekten og funnet for lett. 
PERES – delt opp. Riket ditt er delt opp og gitt til mederne og perserne” (Dan 
5,26–28).

Det er ikke trøst og oppmuntring, akkurat.

Dommen hjemsøker snart kongen. Hvordan kan vi lære å stole på Gud i tilfeller 
hvor rettferdigheten ennå ikke har skjedd? (Se Fork 3,17; 8,11; Matt 12,36; Rom 
14,12.)

__________________________________________________________________________________________________________________
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BABYLONS FALL 

Les Dan 5,29–31; Åp 14,8; Åp 16,19 og Åp 18,2. Hva kan Babylons fall under 
Belsasar lære oss som peker på endetidens Babylon?

Belsasar holder ord. Tross de dårlige nyhetene er han fornøyd med tolkningen, og 
derfor gir han profeten gavene han har lovt. Ved å innrømme sannheten i Daniels 
budskap, anerkjenner kongen i realiteten Daniels Gud. Nå tar Daniel imot gavene 
han før har avvist, trolig fordi det ikke lenger kan påvirke tolkningen. Dessuten er 
gavene meningsløse siden riket er i ferd med å falle. Profeten tar nok imot av ren 
høflighet og vet at han er tredjemann i riket i bare noen få timer. 

Babylon faller slik profeten har sagt. Og det går fort: Mens kongen og folkene 
hans drikker, faller byen uten kamp. Ifølge historikeren Herodot gravde perserne en 
kanal som avledet elven Eufrat og marsjerte inn i byen i elveleiet. Samme natt blir 
Belsasar drept. Faren, kong Nabonid, har alt forlatt byen og overgir seg senere til de 
nye herskerne. Dermed var det slutt på det største riket verden hadde kjent. Gullho-
det Babylon er ikke mer.

”Belsasar hadde fått mange muligheter til å kjenne og følge Guds vilje. Han 
hadde sett bestefaren Nebukadnesar bli forvist fra menneskers selskap. Han hadde 
sett den forstanden den stolte monarken roste seg av, bli tatt bort av ham som ga 
den. Han hadde sett at kongen ble fordrevet fra riket og levde blant markens dyr. 
Men Belsasars hang til fornøyelser og selvforherligelse visket ut de leksene han ikke 
burde ha glemt, og han begikk synder som minner om dem som førte til dom over 
Nebukadnesar. Han kastet bort anledningene som Gud ga ham og forsømte å bruke 
de mulighetene han hadde til å bli kjent med sannheten.” – Ellen G. White, Bible 
Echo, 25. april 1898. 

Hvilke muligheter har vi til å bli ”kjent med sannheten”? Hva vil det si? Når kan vi 
si at vi er kjent med all den sannhet vi trenger å kjenne? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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Store fester var vanlige ved hoffene i oldtiden. Kongene elsket å holde storstilte 
selskaper for å vise sin storhet. Vi kjenner ikke alle detaljene i denne festen, men 
vi vet at det skjedde mens den medo-persiske hæren sto klar til å angripe Babylon. 
Menneskelig sett var det ingen fare. Babylon hadde befestede murer, mat for mange 
år og rikelig med vann, siden Eufrat rant gjennom midtbyen. Så Belsasar ser ikke 
noe problem med å holde en fest mens fienden omringer byen. Og han kunngjør 
en fest som snart utarter til en orgie. For et overmot i motsetning til Herrens kraft. 
Gjennom Daniel forteller Gud kongen at til tross for mulighetene han har hatt til å 
lære sannheten å kjenne, har han ikke æret ”den Gud som har livet ditt i sin hånd, og 
som rår for hele din livsvei” (Dan 5,23).

”Nasjonenes historie taler til oss i dag. Gud har gitt hver nasjon og hvert enkelt 
menneske en plass i sin store plan. I dag blir både mennesker og nasjoner veid med 
det loddet som han som aldri tar feil, holder i hånden. Alle avgjør selv sin skjebne, 
og Gud har kontroll med alt for å gjennomføre sin vilje.” – Alfa og Omega, bind 3, 
side 277 [PK 536].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Snakk om svaret på søndagens spørsmål om hvordan samfunn og kultur 

krenker Guds sannhet. Hvordan skjer det, og hvordan skal vi svare på disse 
krenkelsene som menighet og som enkeltmennesker?

2.  Avhenger frelsen av hva vi vet eller vår respons på det vi vet? (Se Dan 5,22.)

3.  Les Dan 5,23. Hva er de viktige prinsippene i dette verset? Hvor farlig er det å 
avvise Gud? Hva lærer teksten om Gud, ikke bare som skaper, men også som 
opprettholder?

4.  Belsasar ble redd selv om han ikke skjønte ordene (Dan 5,6). Hva sier dette 
om det å leve med en dårlig samvittighet? 
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FRA SMÅSTED TIL SLOTT
Vincenzo Mazza (70), Italia

Far ble rasende da Vincenzo Mazza (16) kom hjem til landsbyen på Sicilia og sa han var blitt 
døpt adventist og utdanne seg som pastor.

”Drar du, skal du ikke komme tilbake,” sa den fattige krigsveteranen, som oppdro barna sine 
strengt. 

Trusler hjalp ikke, gutten ble døpt mens han besøkte en eldre bror og adventist i en annen by. 
Så reiste Vincenzo til Firenze for å bli pastor. Men der fikk han ikke studere, for han hadde ikke 
penger, og arbeid kunne de ikke tilby.

Ute i hagen ba han fortvilet. Plutselig hørte han en stemme i øret. ”Se i skjortelomma.” Der 
fant han en lapp med adressen til en tysk familie han hadde truffet i Firenze. De hadde invitert 
ham til Karlsruhe i Tyskland. Han husket at adventistene hadde pastorskole i Darmstadt. Han tel-
let pengene sine og hadde akkurat nok til toget til Karlsruhe, ca. ti mil sør for Darmstadt.

Vincenzo besøkte familien i Karlsruhe og fikk hjelp til togbillett til Darmstadt. Dit kom han 
pengelens, uten å kunne tysk og uten å vite hvor skolen lå. Han gikk rundt i timevis. Det ble 
kveld, han frøs og var redd. 

Han gråt og ba til Gud. 
”Hei, unge mann!” sa noen så han kvapp til. ”Hva leter du etter?”
Vincenzo så seg forundret om og fikk se en liten, gråhåret mann. Mannen talte tysk, men 

Vincenzo forsto alt han sa.
”Jeg leter etter adventistenes pastorskole,” sa Vincenzo på italiensk. Mannen forklarte, og 

Vincenzo begynte å gå, men han snudde seg for å takke. Da var den gamle borte.
På skolen forklarte Vincenzo situasjonen for lærerne. De ga ham arbeid og studieplass.
Vincenzo var pastor i Tyskland og Italia resten av sitt arbeidsliv. Han ledet adventistkirken i 

Italia fra 1995 til han ble pensjonist i 2000. Han har lest Bibelen og bedt sammen med president 
Scalfaro. 

Vincenzo holdt kontakten med sin far. Etter mange år ba faren om tilgivelse. ”Jeg har vært 
autoritær,” sa han da Vincenzo og hans kone og to barn kom på besøk en sommer. ”Jeg er veldig 
lei for det jeg har gjort mot barna mine.”

I dag er Vincenzo 70 år og har Parkinson. Men han legger fremdeles ut korte prekener på 
Facebook. 

En del av offeret 13. sabbat går til å pusse opp hovedbygningen på Marienhöhe i Darmstadt. Takk 
for at dere planlegger et godt offer.

Se Vincenzos sønn Andreas på YouTube: bit.ly/Andreas-Mazza.



15. februarStudium 7

Bakgrunnsstoff
Dan 6; 1 Sam 18,6–9; Matt 6,6; Apg 5,27–32; Mark 6,14–29; Hebr 11,35–38.

Minnevers
Da prøvde ministrene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for i hans 
embetsførsel. Men de klarte ikke å finne noe å anklage ham for eller noe galt 
å si om ham. For han var pålitelig, og de fant verken forsømmelse eller feil hos 
ham (Dan 6,5).

Etter at mederne og perserne har overtatt Babylon, anerkjenner mederen Dareios 
Daniels visdom og lar ham bli med i det nye styret. Den gamle profeten utmerker seg 
i sin stilling, og den nye kongen gjør ham til sjefsadministrator i den medo-persiske 
staten. 

Men Daniel blir utsatt for følgen av det som med rette kunne kalles den første 
synd – sjalusi. Men historien viser at han er trofast, ikke bare i sine plikter under 
mederne og perserne, men mot Gud. Og hans trofasthet mot Gud påvirker nok hans 
trofasthet på andre områder.

Daniels erfaring med forfølgelse er et eksempel for Guds folk i endetiden. Histo-
rien betyr ikke at Guds folk vil slippe prøvelser og lidelser. Men den viser at i kon-
flikten med ondskapen vil det gode til slutt vinne, og Gud vil gi sitt folk oppreisning.

Fra løvehule til englehule
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MISUNNELSE 

Selv i himmelen, som var et perfekt miljø, var Lucifer sjalu på Kristus. ”Lucifer 
var misunnelig og sjalu på Jesus Kristus. Men når alle englene bøyde seg for ham 
og anerkjente hans makt og myndighet og rettmessige styre, bøyde han seg med 
dem. Hjertet var likevel fullt av misunnelse og hat.” – Ellen G. White, The Story of 
Redemption, side 14. Sjalusi er så farlig at dekalogen har det med som eget forbud i 
likhet med drap og tyveri (se 2 Mos 20,17). 

Les Dan 6,1–6; 1 Mos 37,11 og 1 Sam 18,6–9. Hvilken rolle spiller sjalusi i alle 
disse historiene?

Daniels administrative evner imponerer kongen, men provoserer andre. Dermed 
rottet de seg sammen for å bli kvitt ham med anklager om korrupsjon. Men de finner 
ingen feil ved Daniels administrasjon. ”De klarte ikke å finne noe å anklage ham for 
eller noe galt å si om ham. For han var pålitelig, og de fant verken forsømmelse eller 
feil hos ham” (Dan 6,4). 

Daniel er ulastelig. De får ikke rettet noen anklage mot ham. Men de ser også 
hvor trofast han er mot sin Gud og hvor lydig han er mot Guds lov. For å ramme 
Daniel må de skape en situasjon der han må velge mellom Guds lov og rikets lov. Ut 
fra sitt kjennskap til Daniel, vet de også at han vil velge Guds lov fremfor rikets lov. 
For et vitnesbyrd om hans trofasthet! 

Hvilke kamper med sjalusi har du opplevd, og hvordan har du håndtert det? Hva 
er så farlig med sjalusi?

__________________________________________________________________________________________________________________
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SAMMENSVERGELSEN MOT DANIEL

Les Dan 6,7–10. Hva er tanken bak dekretet? Hvordan utnytter det kongens 
forfengelighet?

Det kan virke dumt av Dareios å stadfeste et dekret som han snart ønsker å oppheve. 
Han går i fella som blir lagt for ham av slike som er smarte nok til å leke med de 
politiske omstendighetene i det nye riket. Dareios har desentralisert regjeringen og 
innsatt 120 satraper for å gjøre administrasjonen mer effektiv. Men det medfører 
farer i det lange løp. En innflytelsesrik guvernør kan lett skape et opprør og splitte 
riket. En lov som tvinger alle til å be kun til kongen i tretti dager, virker derfor 
som en god strategi for å fremme troskap mot kongen og forhindre enhver form for 
opprør. Men offiserene villeder kongen når de sier at forslaget har støtte fra ”alle” 
ministrene, guvernørene, satrapene, rådsherrene og stattholderne – en åpenbar unøy-
aktighet siden Daniel ikke er regnet med. Og utsikten til å bli behandlet som en gud, 
kan ha tiltalt kongen.

Ingenting tyder på at persiske konger gjorde krav på guddommelig status. Men 
dekretet kan ha hatt til hensikt å gjøre kongen til gudenes eneste representant i tretti 
dager – at bønn til gudene må kanaliseres gjennom ham. Dessverre gransker ikke 
kongen motivene bak forslaget. Dermed oppdager han ikke at den loven som angive-
lig skulle forhindre sammensvergelser, i seg selv var en sammensvergelse.

To sider ved loven fortjener oppmerksomhet. For det første skal overtrederen 
kastes i løvehulen. Denne typen straff er ikke nevnt andre steder, så det kan ha vært 
et forslag bare for anledningen. Monarker i det nære Østen i oldtiden holdt løver i 
bur for å slippe dem løse ved bestemte anledninger og drive jakt. Så det var ingen 
mangel på løver til å rive i stykker den som våget å krenke kongens dekret. For det 
andre kan dekretet ikke endres. ”Persernes og medernes lov” var uforanderlig. Dette 
er også nevnt i Est 1,19; 8,8. Den greske historikeren Diodorus Siculus nevner en an-
ledning da Dareios III (ikke den Dareios som er nevnt i Daniels bok) endret mening 
uten at han kunne oppheve en dødsdom han hadde forkynt over en uskyldig mann.

__________________________________________________________________________________________________________________
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DANIELS BØNN 

Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i 
det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg (Matt 6,6).

Les Dan 6,10. Hvorfor ber ikke Daniel stille, uten at noen ser ham?

Daniel er en erfaren statsmann, men fremfor alt er han Guds tjener. Dermed er 
han den eneste i kongens råd som forstår tankegangen bak dekretet. For Dareios er 
dekretet en mulighet til å styrke samholdet i riket, men for konspiratorene er det en 
strategi for å bli kvitt Daniel. 

De virkelige årsakene og motivene bak sammensvergelsen finner vi i den kos-
miske kampen mellom Gud og ondskapens krefter. På denne tiden (539 f.Kr.) har 
Daniel allerede hatt synene som er gjengitt i Dan 7 (553 f.Kr.) og Dan 8 (551 f.Kr.). 
Så han forstår at kongens dekret ikke bare handler om menneskers politikk, men er 
et utslag av den kosmiske krigen. Synet om Menneskesønnen som overlater riket til 
Den høyestes folk og engelens trøst (Dan 7) kan ha gitt ham mot til å gi seg i kast 
med krisen. Han kan også ha tenkt på vennene som var modige og utfordret Nebu-
kadnesars dekret (Dan 3). 

Dermed gjør han ikke om på andaktsstunden, men fortsetter å be tre ganger dag-
lig vendt mot Jerusalem. Til tross for forbudet mot å be til noen annen enn kongen, 
prøver ikke Daniel å skjule bønnelivet sitt i de 30 dagene. Han er den eneste blant 
dusinvis av tjenestemenn som er på kollisjonskurs med kongens dekret. Med sitt 
åpne bønneliv viser han at troen på Gud er viktigere enn troskap mot kongen og hans 
ugjenkallelige dekret.

Les Apg 5,27–32. Formaningen er tydelig, men hvorfor må vi alltid være sikker på 
at vi gjør Guds vilje når vi bryter menneskelover? (For tenk på folk som døde hel-
ler enn å svikte en tro eller trossystem som vi mener er galt!)

__________________________________________________________________________________________________________________
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I LØVEHULEN 

Les Dan 6,12–24. Hva sier kongen som avslører hvor sterkt Daniels vitnesbyrd har 
vært? 

Konspiratorene ser snart at Daniel ber – at han gjør det som dekretet har forbudt. 
Og når de kommer til kongen med anklagen, omtaler de Daniel med forakt: ”Daniel, 
en av de bortførte fra Juda” (Dan 6,14). I deres øyne er kongens fremste embets-
mann bare ”en av de bortførte”. I tillegg stiller de Daniel opp mot kongen ved å si at 
han ”retter seg verken etter deg eller etter det påbudet du har utstedt”. Nå skjønner 
kongen at han ble lurt da han undertegnet dekretet. Teksten sier at ”helt til solned-
gang gjorde han hva han kunne for å redde ham” (Dan 6,15). Men det er ingenting 
han kan gjøre for å redde profeten fra straffen. Medernes og persernes ugjenkalle-
lige lov må følges til punkt og prikke. Motvillig utsteder kongen befaling om å kaste 
Daniel til løvene. Men Dareios øyner et glimt av håp som høres ut som en bønn: 
”Måtte din Gud, som du fortsatt dyrker, berge deg!” (Dan 6,16). 

Bibelteksten sier ikke hva Daniel gjør hos løvene, men man kan anta at han ber. 
Og Gud ærer hans tro. Han sender sin engel for å beskytte Daniel. Neste morgen er 
Daniel uskadd og klar til å gjenoppta sine oppgaver ved hoffet. Ellen G. White skri-
ver: ”Gud forhindret ikke at Daniels fiender kastet ham i løvehulen. Så langt tillot 
han at onde engler og onde mennesker virkeliggjorde sine planer. Han ville gjøre sin 
tjeners redning så mye mer iøynefallende og nederlaget for sannhetens og rettferdig-
hetens fiender desto mer fullstendig.” – Alfa og Omega, bind 3, side 282 [PK 543].

Historien fikk en lykkelig slutt (i hvert fall for Daniel), men hva med de historiene 
(flere står i Bibelen, se f.eks. Mark 6,14–29) som ikke ender slik? Hvordan skal vi 
forstå dem?
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OPPREISNING 

Les Dan 6,25–29. Hvordan vitner kongen om Gud?

Et viktig poeng i fortellingen er at Dareios lovpriser Gud og anerkjenner hans 
suverenitet. Dette er en kulminasjon, ja et klimaks, av all lovprisningen av Gud i de 
forrige kapitlene (Dan 2,20–23; 3,28.29; 4,1–3.34–37). Som Nebukadnesar reagerer 
også Dareios på Daniels utfrielse ved å prise Gud. Men han gjør mer: Han omstøter 
sitt tidligere dekret og befaler alle å ”frykte og skjelve for Daniels Gud” (Dan 6,27). 

Ja, Daniel blir mirakuløst reddet, hans trofasthet belønnet, ondskapen straffet og 
Guds ære og kraft får oppreisning. Men dette er et lite eksempel på hva som skal 
skje i universell skala: Guds folk blir frelst, ondskapen straffet, og Gud får oppreis-
ning i hele verdensaltet.

Les Dan 6,25. Hva ved dette verset er et problem, og hvorfor?

Problemet er at konene og barna, som trolig er uskyldige, lider samme skjebne som 
de skyldige. Hvordan kan vi forklare det som synes å være et justismord? 

1) Handlingen er bestemt og iverksatt av kongen i tråd med persisk lov, som 
inkluderer familien i straffen av synderen. Ifølge et gammelt prinsipp har hele fami
lien ansvaret for et familiemedlems lovbrudd. Dette betyr ikke at det er rett, bare at 
historien stemmer med det vi vet om persiske lover.

2) Bibelen forteller om hendelsen, men støtter ikke kongens handling. Bibelen har 
forbud mot at barn blir drept på grunn av foreldrenes synder (5 Mos 24,16). 

Hvilken trøst kan du hente i tekster som 1 Kor 4,5 når du støter på slik urett? Hva 
sier teksten, og hvorfor er poenget så viktig? 
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TIL ETTERTANKE

Daniels utfrielse er nedskrevet i Hebr 11. I det som kan kalles ”Troens ærestavle” 
sies det at profeter blant annet ”lukket gapet på løver” (Hebr 11,33). Dette er flott, 
men husk at trosheltene ikke bare er de som unnslapp døden som Daniel, men også 
de modige som lider og dør, og som Hebr 11 også nevner. Gud kaller noen til å vitne 
ved å leve og andre ved å dø. Fortellingen om Daniels utfrielse betyr ikke at alle 
blir reddet. Det vet vi av alle dem som mistet livet på grunn av sin tro på Jesus. Men 
Daniels mirakuløse befrielse viser at Gud regjerer, og til slutt vil han frelse alle sine 
fra syndens og dødens kraft. Dette vil bli klart i de neste kapitlene i Daniel.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Franskmannen Jean Paul Sartre skrev en gang at ”den beste måten å tenke 

seg den menneskelige realitets prosjekt på er å si at mennesket er det 
vesenet som har som prosjekt å være Gud.” (Jean Paul Sartre: Being and 
Nothingness – A Phenomenological Essay on Ontology, side 724). Hvordan 
hjelper dette oss å forstå (iallfall i én forstand) hvorfor kongen går i fella? 
Hvorfor må vi vokte oss for denne farlige tilbøyeligheten, uansett hvor godt 
skjult den kan være? På hvilke andre måter vil vi være ”som Gud”?

2.  Hva slags vitne er vi for andre i trofasthet mot Gud og hans lov? Ville folk som 
kjenner deg, tro at du vil stå for det du tror, selv om det koster deg jobben 
eller livet? 

3.  Hva er det ved Daniel som gjør ham til en som Gud kan bruke i sin sak? 
Hvordan kan du med Guds hjelp utvikle mer av de samme egenskapene?

4.  På hvilke måter kunne Daniel i lys av dekretet med rette ha forandret måten 
han ba på? Eller ville det ha vært et farlig kompromiss? Og i tilfelle, hvordan? 
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TVIL OM SABBATEN
Vincenzo Gallina (29), Tyskland

Verdensbegivenhetene forvirret den tyske IT-eksperten Vincenzo Gallina. Han så etter svar på 
YouTube og besøkte barndomskirken, ikke bare på søndag, men også lørdag og onsdag.

I sin søken fant han tre prinsipper han ville følge: følge sannheten uansett hvor den førte, være 
ærlig mot andre og særlig seg selv samt leve det han sa.

Bibelen forvirret ham. En kveld ba han Gud om hjelp til å forstå den. Neste gang han besøkte 
YouTube fant han en preken av en adventist-evangelist. Han likte at evangelisten begrunnet det 
han sa med Bibelen. Snart så han fem YouTube-prekener om dagen. 

Han var sikker på at sabbaten var riktig, og gikk i en adventistkirke i hjembyen Köln. Han 
ville vise at djevelen tok feil i at det var umulig å holde Guds bud. 

Men det var vanskelig å leve et hellig liv mens han bodde hos sine foreldre. De ba ikke for 
maten, og TV-en surret og gikk på sabbaten. Tvilen kom krypende. Hva mente Jesus med at ” 
sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten”, og hva mente Paulus med ”dere står 
ikke under loven, men under nåden” (Mark 2,27; Rom 6,14)? Han sluttet å holde sabbaten. 

En fredagskveld arbeidet Vincenzo på datamaskinen da han hørte en stemme: ”Du vet at du 
ikke holder mine bud.” Han husket prinsippet om å være ærlig mot seg selv. ”Ja, men er det så 
viktig å holde sabbaten?” Stemmen ga seg ikke. ”Det du gjør, er ikke rett.”

Til slutt ba Vincenzo om veiledning. ”Vil du at jeg skal holde sabbaten?” Han bestemte seg 
for å åpne Bibelen tilfeldig og ta imot det svaret Gud ga. Han lukket øynene og åpnet sin bibel. 
Da han så ned, falt blikket på Jes 58,13.14: ”Om du slutter å tråkke på sabbaten og gjøre som du 
vil på min helligdag, men kaller sabbaten en lyst og Herrens helligdag ærverdig, om du holder 
den i ære og ikke går dine egne veier, gjør som du vil og taler tomme ord, da skal du ha din lyst i 
Herren.”

Vincenzo gråt. Han slo av maskinen og åpnet Bibelen. Han gikk tilbake til kirken sabbats 
morgen og går der fremdeles.

En del av offeret 13. sabbat går til å renovere hovedbygningen på Marienhöhe i Darmstadt. Takk 
for at dere vil gi et godt offer.

Se Vincenzo på YouTube: http://bit.ly/Vincenzo-Gallina
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Bakgrunnsstoff
Dan 7; 2 Tess 2,1–12; Rom 8,1; Mark 13,26; Luk 9,26; Luk 12,8; 1 Tim 2,5.

Minnevers
Riket, herredømmet og makten over rikene under himmelen skal bli gitt til fol-
ket av Den høyestes hellige. Riket deres skal være et evig rike, og alle hersker-
makter skal tjene og lyde dem (Dan 7,27).

Synet i Dan 7 er en parallell til drømmen i Dan 2. Men Dan 7 sier mer om det som 
ble åpenbart i Dan 2. (1) Synet kommer om natten og skildrer havet som settes i 
opprør av de fire vindene. Mørke og vann fører tankene til skapelse, men her later 
skapelsen til å være forvrengt eller under angrep. (2) Dyrene i synet er urene og 
hybrider, brudd på skapelsens orden. (3) Dyrene utøver herredømme. Det ser ut til 
at disse kreftene har tilranet seg det herredømmet Gud ga Adam i hagen. (4) Ved 
Menneskesønnens komme blir Guds herredømme gitt til dem som det rettelig tilhø-
rer. Det som Adam mistet i hagen, gjenoppretter Menneskesønnen i den himmelske 
dommen.

Beskrivelsen ovenfor gir en panoramautsikt over det bibelske bildet som er bak-
grunnen for dette symbolske synet. Engelen forklarer heldigvis noen av detaljene i 
synet så vi kan forstå hovedtrekkene i profetien. 

Fra stormfullt hav til  
himmelens skyer
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FIRE DYR

Les Dan 7. Hva er essensen av det Daniel får se, og hva handler synet om?

Hvert dyr tilsvarer en del av statuen Nebukadnesar fikk se, men nå får vi flere detal-
jer om hvert rike. Alle skapningene symboliserer hedenske nasjoner, og alle er urene 
dyr. Og bortsett fra det fjerde dyret ligner Daniels beskrivelse av dyrene på kjente 
skapninger. Så dyrene er ikke vilkårlige symboler, for hver enkelt har noen egenska-
per eller peker mot en side ved det riket det står for.

Løve: En løve er et passende bilde på Babylon. Løver med vinger prydet pa-
lassvegger og andre babylonske kunstverk. Løven i synet får til slutt vingene revet 
av. Den står oppreist som et menneske og får et menneskehjerte. Denne prosessen 
symboliserer det babylonske riket under dets konger.

Bjørn: Bjørnen står for det medo-persiske riket. Det at den løftes opp på den ene 
siden, viser persernes overlegenhet over mederne. De tre ribbenene mellom tennene 
står for rikets tre største erobringer: Lydia, Babylon og Egypt.

Leopard: Den hurtige leoparden står for det greske riket som ble opprettet av 
Aleksander den store. De fire vingene gjør dyret enda raskere, et passende bilde på 
Aleksander, som på få år la under seg hele den kjente verden.

Det fryktelige og skremmende dyret: Mens de foregående rikene bare minner om 
de nevnte dyrene, er dette noe helt for seg selv. Det vil si at de første var ”som” en 
løve eller ”som” en bjørn, men dette er ikke som noe annet. Dyret med mange horn 
ser også langt mer grusomt og rovgriskt ut enn de forrige. Som sådan er det et pas-
sende bilde på det hedenske Roma, som erobret, hersket og trampet på verden.

Alle disse tusener av år av menneskehetens historie har kommet og gått, slik 
som forutsagt. Hvilken trøst gir det å vite at Gud hersker bak verdens uro og 
kaos? Hva sier dette om Skriftens troverdighet?
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DET LILLE HORNET

Les Dan 7,7.8.19–25. Hvem er den lille hornmakten som vokser direkte opp av og 
forblir en del av det fjerde dyret? 

I går lærte vi at det fæle dyret med ti horn som styrte verden med stor grusomhet, 
står for det hedenske Roma. Nå må vi se på det lille hornet og den makten det står 
for. I synet har det fjerde dyret ti horn. Tre horn ble revet av for å gi plass til et lite 
horn. Dette hornet har menneskeøyne og taler ”store ord” (Dan 7,8). Det lille hornet 
oppstår fra det som det forferdelige dyret står for, altså det hedenske Roma. Hornet 
utvider eller fortsetter på en måte noen av trekkene ved det hedenske Roma. Det er 
bare et senere stadium av den samme makten. 

Daniel ser at dette andre hornet fører krig mot de hellige. Engelen forklarer at 
hornet er en konge som skal utføre tre ulovlige handlinger: (1) tale mot Den høyeste, 
(2) fare hardt fram mot Den høyestes hellige, (3) bestemme seg for å forandre tider 
og lover. Og som en konsekvens vil de hellige bli overgitt til ham. Deretter oppgir 
engelen tidsrammen for det lille hornets aktiviteter: én tid, tider og en halv tid. Dette 
er profetisk tale, og ordet tid betyr ”år”, og uttrykket tider er en totallsform som 
betyr ”to år”. Derfor er dette en periode på tre og et halvt profetisk år, som ifølge år/
dag-prinsippet gir en tidsperiode på 1260 år. I løpet av denne tiden vil det lille hornet 
rette et angrep mot Gud, forfølge de hellige og prøve å endre Guds lov.

Les 2 Tess 2,1–12. Hvilke likhetstrekk finner du mellom den lovløse og det lille 
hornet? Hvilken makt tror vi at det tales om, og hvorfor? Hva er den eneste mak-
ten som oppsto av det hedenske Roma, men forblir en del av Roma, en kraft som 
strekker seg fra det hedenske Roma til verdens ende, og derfor fortsatt eksiste-
rer i dag? 
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RETTEN BLE SATT

Etter synet om de fire dyrene og det lille hornets aktiviteter ser profeten en doms-
scene i himmelen (Dan 7,9.10.13.14). Når retten settes, blir det satt frem troner, og 
den gamle av dager tar sitt sete. Den himmelske scenen viser at tusener av himmel-
ske vesener tjener den gamle av dager, retten blir satt og bøkene åpnes. 

Det viktige ved denne dommen er at den finner sted etter perioden på 1260 år, da 
det lille hornet har vært i aktivitet (538–1798; se fredagens avsnitt), men før Guds 
endelige rike opprettes. Tre ganger får vi denne sekvensen i synet:

Fasen med det lille hornet (538–1798)
Dom i himmelen
Guds evige rike

Les Dan 7,13.14.21.22.26.27. Hvilken fordel har Guds folk av dommen?

GT beskriver flere domshandlinger fra tabernaklet og templet, men her er dommen 
annerledes. Dette er en kosmisk dom som ikke bare påvirker det lille hornet, men 
også Den høyestes hellige, som til slutt skal motta riket. 

Dan 7 beskriver ikke dommen og opplyser ikke om dens begynnelse og avslut-
ning. Men det er underforstått at dommen følger i kjølvannet av det lille hornets 
angrep på Gud og hans folk. Her er altså poenget å understreke begynnelsen av en 
dom av kosmisk omfang. Fra Dan 8 og 9 (se de neste ukene) skal vi lære om tiden 
da dommen begynner og det at dommen har å gjøre med renselsen av helligdommen 
i himmelen på den himmelske forsoningsdagen. Her har vi lært at det blir en dom i 
himmelen før Jesu komme, og at den går i favør av Guds folk (Dan 7,22).

Hvorfor er det viktig å forstå hva Jesus gjorde for oss på korset for å kunne ha 
frelsesvisshet på dommens dag? Hva kan vi håpe på uten korset? (Se Rom 8,1.)
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MENNESKESØNNENS KOMME

Les Dan 7,13. Hvem er Menneskesønnen her, og hvordan identifiserer du ham? (Se 
også Mark 13,26; Matt 8,20; Matt 9,6; Luk 9,26; Luk 12,8.)

Når dommen finner sted, kommer en viktig figur inn på scenen: Menneskesønnen. 
Hvem er han? (1) Menneskesønnen er en himmelsk person. Men tittelen avslø-
rer at han også har menneskelige trekk. Med andre ord er han Gud og menneske 
og kommer for å ta aktivt del i dommen. (2) Menneskesønnen som kommer med 
himmelens skyer, er en vanlig fremstilling av Jesu annet komme. Men i Dan 7,13 
kommer ikke Menneskesønnen fra himmelen til jorden, han beveger seg horisontalt 
fra ett sted i himmelen til et annet for å komme frem for Den gamle av dager.  
(3) Skildringen av Menneskesønnen som kommer med himmelens skyer tyder på en 
synlig manifestasjon av Herren. Men dette bildet minner også om øverstepresten, 
han som omgitt av en røkelsessky går inn i Det aller helligste på forsoningsdagen for 
å rense helligdommen.

Menneskesønnen er også en kongelig figur. Han mottar ”herskermakt, ære og 
rike” og ”alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham” (Dan 7,14). Verbet 
”tjene” kan også oversettes som ”tilbe”. Det forekommer ni ganger i kapitlene 1–7 
(Dan 3,12.14.17.18.28; Dan 6,16.20; Dan 7,14.27) og formidler tanken om å hylle en 
guddom. Altså: Som et resultat av forsøket på å forandre Guds lov, skal det religiøse 
systemet som representeres ved det lille hornet, forderve den tilbedelsen som hører 
Gud til. Dommen som er skildret her, viser at sann gudsdyrkelse blir gjenopprettet 
til slutt. Det gudstjenestesystemet som pavemakten innførte, gjør blant annet et syn-
dig menneske til mellommann mellom Gud og mennesker. Daniel viser at den eneste 
mellommannen som kan representere menneskeheten hos Gud, er Menneskesønnen. 
”For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket 
Kristus Jesus” (1 Tim 2,5). 

Hvorfor er det så godt å vite at Jesus står sentralt i den dommen som er skildret 
her når man tenker på alt det Bibelen sier om Jesus?
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DE HELLIGE OG DEN HØYESTE

Hva skjer med Guds folk ifølge disse tekstene? Dan 7,18.21.22.25.27.

”Den høyestes hellige” er en betegnelse for Guds folk. De blir angrepet av makten 
som fremstilles som det lille hornet. De er tro mot Guds ord og blir forfulgt under 
pavedømmet. Kristne ble også forfulgt av det hedenske Romerriket (det fjerde 
dyret), men forfølgelsen i Dan 7,25 er forfølgelsen av de hellige under det lille 
hornet, som først oppstår etter at den hedenske fasen i Roma er slutt. 

Men Guds folk skal ikke alltid bli undertrykt av verdslige makter. Guds rike skal 
erstatte verdens riker. I selve synet fikk Menneskesønnen ”herskermakt, ære og 
rike” (Dan 7,14). Men i engelens tolkning er det ”de hellige” som mottar riket (Dan 
7,18). Det er imidlertid ingen motsetning i det. Menneskesønnen er forbundet med 
Gud og menneskene, så hans seier er deres seier. 

Når øverstepresten spør om Jesus er Messias, Guds Sønn, henviser Jesus til Sal 
110,1 og Dan 7,13.14 og sier: ”Jeg er det. Og dere skal se Menneskesønnen sitte ved 
Kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer” (Mark 14,62). Derfor er 
Jesus den som står i vårt sted i den himmelske domssalen. Han har seiret over mør-
kemaktene og deler sin seier med dem som hører ham til. Derfor er det ingen grunn 
til å frykte. ”Men i alle disse tingene er vi mer enn erobrere gjennom ham som elsket 
oss. For jeg er overbevist om at hverken død eller liv eller engler eller prinsipper 
eller krefter eller ting som er tilstede eller det som skal komme, heller ikke høyden 
eller dybden eller noe annet skapt, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet som er i 
Kristus Jesus, vår Herre,” skriver Paulus (Rom 8,37–39).

Se hvor nøyaktig Daniels syn avtegner historien, tusenvis av år på forhånd. 
Hvordan burde dette hjelpe oss å stole på alle Guds løfter om fremtiden?
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TIL ETTERTANKE

Et enkelt overblikk over historien viser at etter Romerrikets fall, som skjedde etter 
angrep fra barbarer i nord, benyttet biskopen av Roma seg av at tre barbarstammer 
ble knust og gjorde seg til enehersker i Roma fra år 538. Underveis overtok han flere 
av den romerske keiserens institusjonelle og politiske funksjoner. Av dette oppsto 
pavemakten og hadde verdslig og religiøs makt til den ble avsatt av Napoleon i 1798. 
Dette var ikke slutten for Roma, men bare den forfølgende fasen. Paven sa ikke bare 
at han var Kristi vikar, han innførte også læresetninger og skikker som var i strid 
med Bibelen. Skjærsilden, botsøvelser, skriftemål, og endringen av sabbatsbudet 
til søndag er noen av de mange endringene av ”tider og lover” som ble innført av 
pavemakten.

”I sin egen kraft kan mennesker ikke møte fiendens anklager. I klær som er 
flekket av synd, står de foran Gud og bekjenner sin skyld. Men Jesus, vår forsvarer, 
fremfører et virkningsfullt argument på vegne av alle som i anger og tro har overgitt 
seg til ham. Han fører deres sak og tilbakeviser anklagene ved hjelp av Golgatas 
mektige bevis. Fordi han var fullkommen lydig mot Guds lov, har han fått all makt i 
himmel og på jord, og han ber sin Far om nåde og tilgivelse for det skyldige mennes-
ke. Han sier til ham som anklager hans folk: ’Måtte Herren vise deg til rette, Satan! 
Ja, måtte Herren som har utvalgt Jerusalem, vise deg til rette! Er ikke denne mann 
en brann, revet ut av ilden?’ Deretter kommer han med denne forsikring til dem som 
setter sin lit til ham: ’Se, jeg tar bort din syndeskyld og vil kle deg i høytidsklær!’”  
– Alfa og Omega, bind 3, side 308 [PK 586].

  Spørsmål til drøftelse
1.  Se igjen på kjennetegnene på det lille hornet som oppstår av og forblir en 

del av det fjerde dyret Roma. Hva var den eneste makten som oppsto av det 
hedenske Roma for mange hundre år siden, og som i tillegg til å ha forfulgt 
Guds folk, eksisterer den dag i dag? Hvorfor burde denne klare påvisningen 
beskytte oss mot spekulasjoner om dens identitet, inkludert ideen om at det 
lille hornet er en hedensk gresk konge som forsvant ut av historien mer enn 
halvannet århundre før Jesu første komme? Hvordan burde disse klare kjen-
netegnene også beskytte oss mot troen på at det lille hornet er en fremtidig 
makt som ennå ikke har stått frem? 
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ATEISTISK MISJONÆR
Jan Haugg (30), Tyskland

Jan Haugg var som besatt av å redde miljøet. På universitetet fikk han venner til å se miljøfilmer 
og prøvde å leve grønt. Han var misjonær, men uten Jesus. 
Jan fikk jobb i en miljøvennlig bank og skulle oppfylle et krav om internasjonal kontakt ved å 

arbeide i Oslo. Men der var det dyrt å bo. Gjennom en familie han kjente, fikk han hjelp til å finne 
et sted i byen. Der oppdaget han at han var omgitt av adventister. Hans nye romkamerat, David 
Mikkelsen, bodde på et lite rom i et hjem for adventiststudenter. Jan var en innbitt ateist fra det 
tidligere Øst-Tyskland, der 60 prosent av befolkningen kaller seg ateister. 

Jan var sikker på at adventistene ville prøve å omvende ham, men det skulle ikke gå. I tre 
måneder lot de ham være i fred, også med alkoholen. De vant hans tillit.

En dag ble Jan med 50 unge adventister på en båttur til Sørlandet. Han trivdes, og likte at de 
unge var interessert i hans iver etter å redde miljøet.

En av ungdomslederne var Joakim Hjortland. Han foreslo bibelstudier for Jan, som ikke var 
interessert, men ikke ville være uhøflig. ”Vi har ikke tid i dag,” sa han. ”Kanskje i morgen.”

Neste morgen minnet Joakim ham om saken. ”Jeg kan ikke studere Bibelen, for jeg har ingen 
bibel,” sa han. Det var verdens dårligste unnskyldning i dette miljøet. Her hadde alle bibler. Et 
øyeblikk senere hadde han en i hånden.

Joakim åpnet Bibelen til Daniel 2. Jan ble rystet over profetien om Babylon, Medo-Persia, 
Hellas og Romerriket. Han så at dagens Europa var splittet som statuens føtter av jern og leire. 

Jan skjønte at Bibelen hadde overnaturlig informasjon, og kjøpte en for å studere videre. I 
Oslo hjalp adventistvenner ham å finne svar på spørsmål om syndens opprinnelse, hvorfor Gud 
ikke hadde drept Satan og hvordan man kunne tro på bibelsk skapelse. Så kom dagen da han 
overga seg til Jesus.

”Det må være en Gud. Og hvis han finnes, er det ingen logisk grunn til ikke å høre ham til.” 
I dag er Jan 30 år og studerer på Bogenhofen i Østerrike. Han vil bli pastor og håper å kunne 

dele evangeliet med ateister i Tyskland og med miljøaktivister. ”Jeg er opptatt av misjon blant 
folk i den grønne bevegelsen som vil redde verden i egen kraft,” sa han. ”Uten Jesus vil det ikke 
føre til evig liv.”

En del av offeret 13. sabbat går til å pusse opp hovedbygningen på Marienhöhe i Darmstadt. Takk 
for at dere planlegger et godt offer.

Se Jan på YouTube: bit.ly/Jan-Haugg



29. februarStudium 9

Bakgrunnsstoff
Dan 8; Dan 2,38; 1 Mos 11,4; 3 Mos 16; Hebr 9,23–28. 

Minnevers
”I 2300 kvelder og morgener. Så skal helligdommen få sin rett tilbake”  
(Dan 8,14).

Synet som er omtalt i Dan 8, fikk profeten i 548/547 f.Kr., og det oppklarer noen 
punkter om dommen som er nevnt i Dan 7. I motsetning til synene i Dan 2 og 7 
utelater synet i Dan 8 Babylon og starter med Medo-Persia, for nå var Babylon i 
forfall, og perserne erstattet Babylon som verdensmakt. Synet i Dan 8 er en parallell 
til Dan 7. Språket og symbolene endres i Dan 8 fordi det fokuserer på renselsen av 
helligdommen i himmelen i forbindelse med den himmelske forsoningsdagen. Dan 8 
fokuserer spesielt på sider ved helligdommen i himmelen. Mens Dan 7 viser oss den 
himmelske domstolen og Menneskesønnen som mottar riket, viser Dan 8 renselsen 
av helligdommen i himmelen. Og som parallellene mellom de to kapitlene tilsier, 
svarer renselsen av den himmelske helligdommen i Dan 8 til domsscenen i Dan 7.

Fra besmittelse til renselse
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VÆREN OG BUKKEN

Les Dan 8. Hva handler synet om, og hvordan er det en parallell til det vi har sett i 
Dan 2 og 7? 

Som i Dan 2 og 7 får vi her et annet syn om verdensrikenes vekst og fall, men med 
andre symboler. Disse symbolene er direkte knyttet til Guds helligdom. I dette 
tilfellet brukes vær og bukk fordi de har tilknytning til ritualet på den store sonings-
dagen, en dommens tid i det gamle Israel. Værer og bukker ble ofret i helligdommen. 
Men bare på forsoningsdagen er de to nevnt sammen. Derfor er disse to dyrene valgt 
med overlegg for å peke på forsoningsdagen, som er fokus for synet.

I synet ser Daniel en vær som stanger i tre retninger: vestover, nordover og sør-
over (Dan 8,4). Denne bevegelsen antyder maktens utbredelse: ”Ingen dyr kunne stå 
opp mot den, og ingen kunne berge noen fra den. Den gjorde som den ville, og fikk 
stor makt” (Dan 8,4). Engelen forklarer at væren med to horn står for det medo-per-
siske riket (Dan 8,20), og de tre retningene peker trolig bokstavelig talt på verdens-
maktens tre store erobringer. 

Deretter kommer en bukk med et stort horn. Den står for det greske riket under 
ledelse av Aleksander den store (Dan 8,21). At bukken beveger seg ”uten å komme 
nær marken” (Dan 8,5) betyr at den farer fort frem. Denne symbolikken peker på 
Aleksanders raske erobringer, som Dan 7 fremstiller som en leopard med vinger. 
Men da bukken ”var på sitt mektigste, ble det store hornet brukket av” (Dan 8,8), 
og det vokser frem fire horn, som strekker seg de fire himmelretningen. Dette blir 
oppfylt når Aleksander dør i Babylon i juni 323 f.Kr. og riket blir delt mellom hans 
fire generaler. 

Mellom Dan 2,38 og Dan 8,20.21 blir tre av de fire rikene i synene nevnt ved 
navn. Dette bekrefter vel at vår tolkning av profetiene er korrekt?
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DET LILLE HORNET VOKSER FREM

Les Dan 8,8–12 nøye. I hvilken retning beveger dette lille hornet seg, og hvorfor er 
det viktig å forstå dette? 

Etter å ha skildret fire horn som sprer seg mot himmelens fire vinder, sier bibel-
teksten at det oppsto et lite horn fra en av dem. Spørsmålet her er om dette hornet/
makten kommer fra et av de fire hornene som står for Aleksanders fire generaler 
– eller en av de fire vindene. Originaltekstens grammatiske struktur viser at hornet 
kommer fra en av himmelens fire vinder. Og siden denne makten oppstår etter det 
greske riket og dets fire avleggere, er det vanlig å forstå dette hornet som Roma, 
først hedensk og deretter pavelig. ”Dette lille hornet står for Roma i byens to faser, 
hedensk og pavelig. Daniel så først Roma i den hedenske fasen da det kriget mot 
jødefolket og de første kristne, og deretter i den pavelige fasen, som fortsetter ned 
til vår egen tid og inn i fremtiden.” – The Seventh-day Adventist Bible Commentary, 
bind 4, side 841.

Ifølge bibelteksten gjorde det lille hornet først en horisontal bevegelse og ”vok-
ste seg stadig større mot sør og mot øst og mot det herlige landet” (Dan 8,9). De tre 
retningene stemmer med de tre store områdene som kom inn under det hedenske 
Romas dominans. 

Da det lille hornet blir hovedaktøren i synet, får den vertikale utvidelsen stor 
oppmerksomhet. I denne forbindelse samsvarer hornet nøye med det lille horn i Dan 
7, noe denne sammenligningen viser: (1) Begge hornene er små i begynnelsen (Dan 
7,8; Dan 8,9). (2) Begge blir store senere (Dan 7,20; Dan 8,9.). (3) Begge er forfølgen-
de makter (Dan 7,21.25; Dan 8,10.24). (4) Begge opphøyer seg selv og spotter Gud 
(Dan 7,8.20.25; Dan 8,10.11.25). (5) Begge angriper Guds folk (Dan 7,25; Dan 8,24). 
(6) Begge har sider ved sin aktivitet som er avgrenset av profetisk tid (Dan 7,25; Dan 
8,13.14). (7) Begge blir ved til endens tid (Dan 7,25.26; Dan 8,17.19). (8) Og begge 
blir ødelagt på overnaturlig vis (Dan 7,11.26; Dan 8,25). Og fordi den lille hornet i 
Dan 7 står for pavedømmet, må den vertikale utvidelsen av det lille hornet i Dan 8 
stå for den samme makten. Som i Dan 2 og 7 er den siste store makten Roma, både 
det hedenske og det pavelige.
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ANGREPET PÅ HELLIGDOMMEN

Les Dan 8,10–12. Hva foretar det lille hornet seg her?

I Dan 8,10 leser vi at det lille hornet prøver å gjenta, på det åndelige plan, det som 
skaperne av Babel gjorde (1 Mos 11,4). Begrepene ”hær” og ”stjerner” kan være 
Guds folk i GT. Israel er omtalt som Herrens hærer (2 Mos 12,41). Daniel skildrer 
også Guds trofaste folk som skinnende stjerner (Dan 12,3). Dette er åpenbart ikke et 
bokstavelig angrep på himmellegemene, men en forfølgelse av Guds folk som har sin 
”borgerrett i himmelen” (Fil 3,20). Selv om tusener av kristne ble drept av hedenske 
keisere, er fokuset nå på det lille hornets vertikale aktiviteter. Dermed må den ende-
lige oppfyllelsen av profetien være knyttet til det pavelige Roma og forfølgelsen som 
kirken har stått for i historiens løp. 

Og Dan 8,11 taler om en ”fyrste”. Han er nevnt ellers i Daniel som en ”salvet, en 
fyrste” (Dan 9,25), ”Mikael, som er fyrsten over dere” (Dan 10,21) og ”Mikael” ”den 
store fyrsten” (Dan 12,1). Bare Jesus Kristus kan være omtalt slik. Jesus Kristus er 
prinsen over den nevnte ”hæren” og vår øversteprest i himmelen. Derfor tåkelegger 
pavedømmet Jesu rolle som prest, og vil erstatte den. 

I Dan 8,11 er ”det daglige offeret” en påminnelse om det som skjedde i den jordis-
ke helligdommen som peker på de ulike sidene av de rituelle gudstjenestene – inklu-
dert ofringer og forbønn. Det er gjennom disse tjenestene at syndere får tilgivelse og 
syndene tas hånd om i møteteltet. Dette jordiske systemet står for Kristi tjeneste som 
mellommann i helligdommen i himmelen. Som profetien forutsier, bytter pavedøm-
met ut Kristi forbønn med presters forbønn. Med en slik falsk tilbedelse fjerner det 
lille hornet Kristi tjeneste som mellommann og vanærer helligdommen.

”Det kastet sannheten til jorden og lyktes i alt det gjorde” (Dan 8,12). Jesus 
erklærer at han er sannheten (Joh 14,6) og peker også på Guds ord som sannhet (Joh 
17,17). Pavedømmet forbød derimot at Bibelen oversettes til folkets språk, la fortolk-
ning av Bibelen inn under kirkens myndighet og stilte i teorien opp tradisjoner ved 
siden av Bibelen som øverste rettesnor for troen, men i praksis står tradisjonen over 
Bibelen. 

Hva burde dette studiet si oss om hvor verdifull og viktig kunnskapen om bibelsk 
sannhet er?
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RENSING AV HELLIGDOMMEN

Les Dan 8,14. Hva skjer? 

Etter hornets ødeleggende angrep blir det kunngjort at helligdommen skal bli renset. 
For å forstå dette budskapet må vi huske at renselsen av helligdommen (Dan 8,14) 
tilsvarer domsscenen (Dan 7,9–14). Og siden den dommen finner sted i himmelen, 
må helligdommen også være i himmelen. Mens Dan 7 skildrer Guds inngrep i og 
hans forhold til menneskelige anliggender fra et rettslig perspektiv, beskriver Dan 8 
den samme begivenheten fra helligdommens perspektiv. 

Den jordiske helligdommen ble utformet etter sitt himmelske motbilde og illustre-
rer frelsesplanens brede konturer. Hver dag førte syndere offerdyr til helligdommen, 
der folket ble tilgitt syndene de bekjente idet syndene på en måte ble overført til 
helligdommen. Slik ble helligdommen besmittet. Derfor var det nødvendig med en 
periodisk renselsesprosess for å rense helligdommen for de syndene som er nedfelt i 
den. Den ble kalt forsoningsdagen, og fant sted en gang i året (se 3 Mos 16). 

Hvorfor skulle helligdommen i himmelen ha behov for å bli renset? Man kan si at 
de som har tatt imot Jesus, har fått sine tilståtte synder ”overført” til helligdommen i 
himmelen, akkurat som de omvendte israelittenes synder ble overført til den jordiske 
helligdommen. På den jordiske forsoningsdagen ble mange dyr drept som symbol på 
Jesu fremtidige død. Slik kunne syndere bli stående på den dagen.

Og slik det skjedde på den jordiske forsoningsdagen da helligdommen ble renset, 
hvor mye mer skal det så ikke skje i den himmelske, når Kristi blod frigjør oss i 
dommen? Renselsen av helligdommen, som er skildret i Dan 8,14, er det himmelske 
motstykket til den jordiske tjenesten, der det grunnleggende budskapet er: Som 
syndere trenger vi Messias’ blod for å få våre synder tilgitt, så vi kan bli stående i 
dommen.

Les Hebr 9,23–28. Hvordan åpenbarer disse versene den frelsen vi har i Jesus og 
hans offer for oss?
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DEN PROFETISKE TIDSPLANEN

Les Dan 8,13. Hva er spørsmålet her, og hvordan hjelper det oss å forstå svaret i 
neste vers?

Hva er tiden for de 2300 kvelder og morgener? Først legger vi merke til at etter at 
Daniel har vist oss væren og bukken, etterfulgt av det lille hornets ugjerninger, går 
synet over i et spørsmål i Dan 8,13. Spørsmålet gjelder hva som vil skje ved slut-
ten av den profetiske perioden, samt varigheten av hele synet. Dessuten kan en 
slik periode ikke bare begrenses til varigheten av det lille hornets handlinger, for 
begrepet syn omfatter alt fra væren til det lille hornets handlinger. Så dette må være 
en lang periode med historisk tid.

På spørsmålet: ”Hvor lenge gjelder synet” (vær [Media og Persia], bukk [Hellas] 
og det lille hornet og dets handlinger [Rom, hedensk og pavelig]), svarer det andre 
himmelske vesenet: ”I 2300 kvelder og morgener. Så skal helligdommen få sin rett 
tilbake” (Dan 8,14). Som nevnt er denne perioden så lang fordi den begynner på det 
medo-persiske rikets tid og strekker seg gjennom det greske riket og det hedenske 
og pavelige Roms tid, tusenvis av år. Ifølge den historistiske metoden å tolke på (se 
studium 1) bør denne profetiske perioden beregnes ut fra år/dag-prinsippet, noe som 
betyr at de 2300 kvelder og morgener tilsvarer en tidsperiode på 2300 år. Ellers vil 
de 2300 dagene ikke utgjøre stort mer enn seks år, en umulig kort tid for alle hendel-
sene i synet. Derfor må år/dag-prinsippet gjelde.

Dan 8 gir ikke noe holdepunkt for starten på tidsperioden. Men det gjør Dan 9 (se 
neste ukes studium). 

De 2300 år (Dan 8,14) er den lengste profetien i Bibelen. 2300 år! Det er lenge, 
i sammenligning med vår levetid. Hvordan kan dette lære oss tålmodighet med 
Gud og med vår egen forventning om tidspunktet for de siste ting?
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Nedenfor er et diagram som oppsummerer det vi har sett så langt om rekkefølgen 
av kongedømmer i Dan 2, 7 og 8. Hva sier dette om renselsen av helligdommen? 

Dan 2 Dan 7 Dan 8 

Babylon Babylon -----

Medo-Persia Medo-Persia Medo-Persia

Hellas Hellas Hellas

Hedenske Roma Hedenske Roma Hedenske Roma 

Pavelige Roma Pavelige Roma Pavelige Roma 

----- Dom i himmelen Rensing av 
helligdommen 

Jesu gjenkomst Jesu gjenkomst Jesu gjenkomst

Som vi kan se, er det likheter mellom kapitlene. Ikke bare er nasjonene avbildet 
parallelt med hverandre, domsscenen i Dan 7 – etter de 1260 år (538–1798) med det 
pavelige Roma – er direkte parallelt med renselsen av helligdommen, som i Dan 8 
også skjer etter Roma. Kort sagt, den himmelske dommen (Dan 7), dommen som 
fører til verdens ende, er det samme som renselsen av helligdommen (Dan 8). Vi får 
her to forskjellige skildringer av det samme, og begge skjer etter den 1260 år lange 
forfølgelsesperioden under det lille hornet.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvordan viser diagrammet ovenfor at renselsen av helligdommen, det samme 

som dommen i Dan 7, må skje en gang etter den 1260 år lange profetien om 
det lille hornet, og likevel før Guds endelige rike opprettes?

2.  Profetien i Dan 8 skildrer historien som voldelig og full av ondskap. De to dyr-
ene, som symboliserer to verdensriker, kjemper mot hverandre (Dan 8,5–7). 
Det lille hornet, som står frem etter dem, er en voldelig og forfølgende makt 
(Dan 8,23–25). Skriften gjør altså ikke noe forsøk på å tone ned lidelsens 
eksistens i vår verden. Hvordan burde dette få oss til å stole på Gud og hans 
godhet til tross for det onde som omgir oss?
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BØNN PÅ BADET
Dante Marvin Herrmann (36), Spania

Det hadde vært et hardt førsteår på høyskolen i Spania. Dante Marvin Herrmann hadde brukt 
opp sine siste sparepenger på å betale 5000 euro i skolepenger. I fritiden arbeidet han så han 

kunne forsørge sin kone og to sønner.
Nå skulle han være hjemmefra som litteraturevangelist en lang sommer for å betale neste 

skoleår. Det var OK for Dante å arbeide hardt, men han hadde ikke begynt på Sagunto for å selge 
bøker. Han ville reise omkring og fortelle folk hvordan denne tatoverte tyskeren hadde sluttet med 
narkolivet på Kanariøyene og blitt adventist.

Dante gikk på badet og låste døra. Der ba han til Papa, som han kalte Gud. ”Du gir noen 
stipend. Hjelp meg, jeg vil forkynne Jesus, ikke selge bøker for å tjene penger. Men jeg har ingen 
penger. Hjelp meg, Papa.” 

Han ventet, og det var som en stemme sa: ”Hvor mye trenger du?”
”Jeg har fem år igjen og trenger 10 000 euro per år. Jeg trenger 50 000 euro.”
”OK, tror du jeg kan gi deg det?” sa stemmen. ”Du vet jeg ikke tror det. Men jeg er glad for at 

du kan hjelpe meg å tro, og nå takker jeg deg for at du gir meg 50 000 euro.”
Etter å ha bedt, gikk han til gjesterommet for å prate med sin mor, som var på besøk. Hun satt 

der, hvit i ansiktet. ”Du vet jeg har prøvd å få solgt huset i Tyskland i ti år,” sa hun. ”Nå fikk jeg 
en SMS fra en mann som vil kjøpe det, og han tilbød 50 000 euro mer enn jeg ba om.”

Dante tenkte: ”Det er mine penger, jeg ba om dem,” men sa: ”Vent, jeg må på badet en tur.”
På badet knelte han: ”Papa, ville du ha gitt meg 100 000 euro om jeg hadde bedt om det?” ”Ja, 

men du ba om 50 000.” ”Kan jeg ombestemme meg?” ”Nei,” sa stemmen, ”du må lære å tenke 
større.” ”Ja, vel, men hvem skal si til mor at hun bør gi dem til meg?” ”Tror du jeg kan gjøre 
det?” ”Ja, jeg tror!” utbrøt Danta.

Han gikk tilbake til moren. Hun satt ennå på sengen. ”Vet du,” sa hun. ”Jeg tror det er best at 
du får de ekstra pengene til studiene.”

Dante er i sitt andre år av studiene og tror på Guds ledelse. ”Å vandre med Gud er å vandre i 
tro. Han åpenbarer ikke alt som vil skje. Han ber deg bare ha tillit til ham.”

En del av offeret 13. sabbat vil hjelpe skolen til å utvide med en ny undervisningsbygning for 
pastorer.

Se Dante på YouTube: bit.ly/Dante-Herrmann.



7. marsStudium 10

 
Bakgrunnsstoff
Dan 9; Jer 25,11.12; 29,10; 2 Kong 19,15–19; Matt 5,16; Jak 5,16.

Minnevers
Hør, Herre! Tilgi, Herre! Lytt og grip inn, drøy ikke – for din egen skyld, min 
Gud! For ditt navn er nevnt over byen din og folket ditt (Dan 9,19).

Daniel 9 inneholder en av Bibelens store bønner. I kritiske øyeblikk tyr Daniel til 
bønn for å takle utfordringene. Da Daniel og vennene var ved å bli drept på grunn 
av kongens mystiske drøm, kom profeten Gud nær i bønn (Dan 2). Og da et dekret 
forbød bønn til andre enn kongen, fortsatte Daniel å be vendt mot Jerusalem (Dan 6). 
Når vi leser bønnen i Dan 9, må vi huske at synet om de 2300 kvelder og morgener 
(Dan 8) går inn på profeten. Selv om konturene av profetien ble forklart, kan Daniel 
ikke forstå tidsperioden som formidles av dialogen mellom de to himmelske vese-
nene: ”I 2300 kvelder og morgener. Så skal helligdommen få sin rett tilbake” (Dan 
8,14). Det er først nå, i kapittel 9, at profeten får mer lys, og denne gangen er det også 
som svar på bønn.

Fra bekjennelse til trøst
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GUDS ORDS BETYDNING

Les Dan 9,1.2. Daniel sier at han la ”i bøkene” merke til profetien han studerer så 
nøye. Hvilken bok eller bøker i Bibelen mener han? 

Når vi leser bønnen, blir det klart at den skyldes en grundig undersøkelse av Guds 
tidligere åpenbaring til Moses og profetene. Etter å ha lært av Jeremia-rullen at fan-
genskapet skal vare i 70 år (se Jer 25,11.12; 29,10), forstår Daniel betydningen av det 
historiske øyeblikket han lever i. 

Husk at Daniel ber denne bønnen i 539 f.Kr., det året da perserriket erstatter 
Babylon. Det er gått nesten 70 år siden Nebukadnesar inntok Jerusalem og ødela 
templet. Så ifølge Jeremias profeti skal Guds folk snart komme tilbake til hjemlan-
det. Daniel stoler på Guds ord og vet at noe stort skal skje med hans folk, at eksilet i 
Babylon snart er slutt og at jødene skal komme hjem igjen.

Fra sin granskning av Skriften innser Daniel også hvor alvorlige folkets synder 
er. Fordi de har brutt pakten, har de brutt forholdet til Gud. Eksilet er derfor en 
uunngåelig følge (3 Mos 26,14–45). Så studiet av Guds åpenbaring gir Daniel en 
forståelse av tiden, og han føler det haster med å be til Gud på vegne av folket. 

Når vi nærmer oss den siste tid i verdens historie, må vi studere Guds ord og leve 
mer etter det enn noensinne. Kun Skriften kan forklare den verden vi lever i. For 
Skriften forteller historien om den store konflikten mellom godt og ondt og viser at 
menneskets historie skal ende med at ondskapen utslettes og Guds evige rike oppret-
tes. Jo mer vi studerer Skriften, desto bedre kan vi forstå verdenssituasjonen og vår 
plass i den, samt våre grunner til håp i en håpløs verden.

Hvordan gir Bibelen oss en viss forståelse av en verden som i seg selv kan virke 
meningsløs?
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EN APPELL TIL NÅDEN 

Les Dan 9,3–19. På hvilket grunnlag ber Daniel om nåde?

Vi bør legge merke til noen punkter i bønnen. 
(1) Ingen steder i bønnen ber han om noen forklaring på ulykkene som rammet 

jødefolket. Han kjenner årsaken. Mesteparten av bønnen er Daniels egen gjenfortel-
ling av årsaken: ”Vi hørte ikke på Herren vår Gud og fulgte ikke hans lover, som 
han ga oss ved sine tjenere profetene” (Dan 9,10). Sist vi møtte Daniel, hadde han 
behov for å en løsning på noe han ikke forstår i synet om de 2300 kvelder og morge-
ner (se Dan 8,27).

(2) Denne bønnen er en appell til Guds nåde, til hans vilje til å tilgi sitt folk, selv 
om de har syndet og gjort ondt. Dette er en illustrasjon av evangeliet, om syndere 
som ikke har egen fortjeneste, men likevel ber om en nåde de ikke fortjener, og om 
tilgivelse som de ikke har fortjent. Er ikke dette et eksempel på hvor hver enkelt av 
oss står hos Gud? 

Les Dan 9,18.19. Hvilken annen grunn gir Daniel for å be Herren svare på hans 
bønn?

En annen side ved Daniels bønn fortjener oppmerksomhet: appellen til Guds navns 
ære. Det betyr at bønnen ikke bunner i Daniels eller folkets bekvemmelighet. Han 
ber for Guds egen skyld (Dan 9,17–19). Med andre ord må han bli bønnhørt fordi 
Guds navn vil bli æret. 

Les 2 Kong 19,15–19. Hvordan ligner Hiskias bønn Daniels? Hva sier Matt 5,16 
om hvordan vi også kan ære Gud? 
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FORBØNNENS BETYDNING

Les Dan 9,5–13. Hvorfor sier Daniel til stadighet at ”vi” har gjort galt? Dermed 
inkluderer han jo seg selv i syndene som førte en slik ulykke over folket.

Daniels bønn er bare en av flere viktige forbønner i Bibelen. Slike bønner rører 
ved Guds hjerte, avverger domshandlinger og gir utfrielse fra fienden. Når Gud er 
villig til å utrydde hele folket, hindrer Moses’ forbønn ham (2 Mos 32,7–14; 4 Mos 
14,10–25). Selv når alvorlig tørke truer landet, svarer Gud Elias bønn og gir regn for 
å gi landet nytt liv (1 Kong 18). 

Når vi ber for familiemedlemmer, venner og andre mennesker eller situasjoner, 
hører Gud vår bønn og kan gripe inn. Noen ganger kan det gå lenge før en bønn blir 
besvart, men vi kan være sikre på at Gud aldri glemmer sine barns behov (se Jak 
5,16).

I dette tilfellet spiller Daniel rollen som forbeder eller mellommann mellom Gud 
og folket. Av sitt studium av Skriften ser profeten hvor syndig folket er blitt når de 
overtrer Guds lov og nekter å høre Guds advarsler. Daniel innser deres fortvilte ån-
delige tilstand og ber om helbredelse og tilgivelse. Men profeten gjør seg også til ett 
med sitt folk. I noen henseender er Daniel et bilde på Kristus som vår talsmann (Joh 
17). Men forskjellen er stor: Kristus er ”uten synd” (Hebr 4,15) og har derfor ikke 
behov for å bekjenne sin egen synd eller gi et offer for å bli tilgitt (Hebr 7,26.27). 
Men han identifiserer seg med syndere: ”Han som ikke visste av synd, har han gjort 
til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet” (2 Kor 5,21).

”Om vi samlet sammen alt som er godt, hellig, edelt og elskelig i mennesket, og 
fortalte Guds engler at dette bidrar til menneskets frelse eller gjør noen fortjent 
til noe, ville utsagnet ha blitt forkastet som høyforræderi.” – Tro og gjerninger, 
side 19,20 [FW 24]. Hva lærer dette oss om behovet for en som taler vår sak? 
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MESSIAS’ VERK

Daniels forbønn tar opp to ting: folkets synder og Jerusalems ødeleggelse. Guds svar 
tar opp de to bønnene. Gjennom Messias skal folket bli frikjøpt og helligdommen 
salvet. Men de to bønnene blir besvart på måter som går lenger enn Daniels umiddel-
bare historiske horisont: Messias’ verk skal være til gagn for hele menneskeheten. 

Les Dan 9,21–27. Hva skulle skje i perioden på 70 uker? Hvorfor kan bare Jesus 
gjøre det?

1. ”Bringe ondskapen til ende” [KJV fra 1611: “To finish the transgression.”] Det 
hebraiske ordet for ”transgression” (pesha) antyder forsettlige overtredelser av en 
underordnet mot en overordnet (f.eks. Ordsp 28,24). Ordet brukes også om mennes-
kers åpne motstand mot Gud (Esek 2,3). Men ved Jesu blod blir opprøret mot Gud 
slått ned, og menneskene får tilbud om Jesu fortjeneste. 

2. ”Gjøre slutt på synden.” Verbet har betydningen ”å forsegle”, og her betyr det at 
synden er tilgitt. Siden syndefallet har menneskeheten ikke vært i stand til å oppfylle 
Guds krav, men Messias tar hånd om våre feil.

3. ”Sone skylden.” Paulus skriver: ”For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, 
og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i 
himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset” (Kol 1,19.20). Også dette er 
det bare Jesus som kan gjøre.

4. ”Føre fram en evig rettferd.” Kristus tok vårt sted på korset. Dermed kan vi ha 
et rett forhold til Gud. Bare ved tro kan vi få denne rettferdigheten som kommer fra 
Gud.

5. ”Stadfeste det profetene så.” Da Kristus ofret seg selv, ble GTs profetier om 
hans forsoningsverk stadfestet i den forstand at de var oppfylt.

6. ”Salve det aller helligste.” Dette er ikke en person, men et sted. Så uttalelsen 
viser til salvingen av helligdommen i himmelen idet Kristus ble innsatt som vår 
øversteprest (Hebr 8,1).
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DEN PROFETISKE KALENDEREN

Ved slutten av synet om de 2300 kvelder og morgener er profeten forbauset fordi 
han ikke forstår det (Dan 8,27). Ti år senere kommer Gabriel for å hjelpe Daniel å 
forstå synet (Dan 9,23). Denne siste åpenbaringen gir de opplysningene som mang-
let og avslører at Messias’ verk skal fullføres mot slutten av en periode på 70 uker. 
Ifølge år/dag-prinsippet og de hendelsene som er forutsagt, må de 70 ukene forstås 
som 490 år. Og starten på perioden er befalingen om å gjenreise og bygge opp igjen 
Jerusalem (Dan 9,25). Denne befalingen blir utstedt av kong Artaxerxes i 457 f.Kr. 
Da får jødene lov til å gjenoppbygge Jerusalem (Esra 7) under ledelse av Esra. Ifølge 
bibelteksten er de sytti ukene ”bestemt” eller ”avskåret”. Dette viser at tidsperioden 
på 490 år er skåret av fra en lengre tidsperiode, det vil si fra de 2300 årene (Dan 8). 
Dermed må de 2300 årene og de 490 årene ha samme utgangspunkt, nemlig 457 
f.Kr.

Profetien om de 70 ukene er delt i tre: syv uker, sekstito uker og den syttiende 
uken. 

De syv ukene (49 år) viser mest sannsynlig til tiden da Jerusalem skal gjenopp-
bygges. Etter de syv ukene skal 62 uker (434 år) føre frem til ”en salvet, en fyrste” 
(Dan 9,25). Og 483 år etter Artaxerxes’ dekret, det vil si i år 27, blir Jesus, Messias, 
døpt og salvet av Den hellige ånd til sitt messianske oppdrag. 

I løpet av den 70. uken skal andre viktige hendelser finne sted: (1) ”Den salvede 
ryddes av veien” (Dan 9,26), noe som viser til Kristi død. (2) ”I én uke skal han 
[Messias] stadfeste en pakt med de mange” (Dan 9,27). Dette er Jesu og apostlenes 
spesielle oppdrag til jødefolket. Det utføres i den siste ”uken”, fra år 27 til 34.  
(3) ”Etter en halv uke gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer” (Dan 9,27). Tre og 
et halvt år etter Jesu dåp (det vil si midt i uken), gjør han ende på offersystemet i den 
forstand at det ikke lenger har noen profetisk betydning. Da gir han seg selv som den 
nye pakts endelige og fullkomne offer. Dermed er det ikke behov for flere dyreofrin-
ger. Den siste uken i profetien om de 70 ukene ender i år 34, da Stefanus blir steinet 
og evangeliet går til hedningene, ikke bare jødene.

Les Dan 9,24–27. Midt i det store håpet og løftet om Messias leser vi om vold, 
krig og trøstesløshet. Hvordan kan dette hjelpe oss å innse at det fortsatt er håp, 
tross livets katastrofer? 
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Nedenfor er skjemaet som forklarer hvordan profetien på 70 uker i Dan 9,24–27 
henger sammen med og danner utgangspunktet for den 2300 år lange profetien i 
Dan 8,14. Hvis du teller 2300 år fra 457 f.Kr. (og sletter år 0, som ikke finnes), får 
du 1844; eller hvis du teller de siste 1810 årene fra år 34 (2300 minus de første 490 
årene), får du også 1844. Dermed ser man at renselsen av helligdommen i Dan 8,14 
starter i 1844. 

Legg også merke til at året 1844 passer med det vi så i Dan 7 og 8. Dommen (Dan 
7), som er det samme som renselsen av helligdommen (Dan 8, se studiene de to siste 
ukene), begynner altså etter de 1260 årene med forfølgelse (Dan 7,25) og likevel før 
Jesu annet komme og opprettelsen av hans evige rike.

Profetien om de 2300 år

 490 år     1810 år 
457 f.Kr.  e.Kr.34            1844 

 

 Spørsmål til drøftelse
1.  Det er med rette blitt sagt at profetien om de 2300 dager og profetien om 

de 70 ukene egentlig er bare én profeti. Hvordan kan man si det? Hva støtter 
denne påstanden?

2.  Hva kan vi lære av Daniels forbønn som kan være til nytte for vårt eget 
bønneliv? 

3.  Kristi offer for oss er vårt eneste håp. Hvordan bør dette gjøre oss ydmyke og 
hjelpe oss å elske og tilgi andre mer? Hva burde Luk 7,40–47 si oss?

4.  Se hvor viktig Skriften er for Daniels bønn og hans håp. Folket har lidd ned-
erlag og er sendt i eksil, landet er ødelagt og hovedstaden rasert. Og likevel 
håper han at folket får vende hjem igjen. Hvor kan han ha fått dette håpet fra 
om ikke fra Bibelen og Guds løfter? Hva burde dette si oss om det håpet vi 
kan ha i lys av Bibelens løfter?
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SAMME DRØM I TI ÅR
Laurentiu Stefan Druga (35), Spania

Det var tre adventister i Laurentiu Stafan Drugas åttendeklasse i Bucuresti, og han ble med 
dem i kirken. Han ble glad i Jesus og ble døpt. Snart fikk han en lengsel etter å bli pastor, 

men det var bare 20 plasser, og Laurentiu måtte ta en opptaksprøve. Han satt ved et stort bord i 
klasserommet og tok eksamen. Han ble nummer 21.

”Det er greit,” sa han hjemme. ”Jeg prøver igjen neste år.” Men han forsømte kristenlivet, og 
da han satte seg ved det store bordet neste år, tenkte han på sitt ugudelige liv og fikk jernteppe. 
Han reiste seg og gikk.

Etter noen år flyttet han til Spania som bygningsarbeider, ble gift og kom lenger bort fra Gud. 
Da han var 23, traff han en onkel som var adventist. Nå husket han tiden som kristen og ønsket 
om å bli pastor. Han ble døpt sammen med sin kone. 

Nå funderte han på Guds plan for sitt liv og ba om ledelse. To dager etter dåpen fikk han en 
drøm. Han satt ved et stort bord for å ta en eksamen i matematikk. Han innså med forferdelse 
at han ikke hadde studert på et år og fikk jernteppe. Han ble desperat og våknet. Det var bare en 
drøm.

Laurentiu sovnet og fikk en ny drøm. Denne gangen sto han og smilte og talte på talerstolen i 
adventistkirken i Madrid. Da det ble morgen, avfeide han drømmene.

Neste kveld ba han igjen om Guds ledelse. Han drømte om det samme klasserommet, men nå 
var det rumensk språk. Igjen fikk han panikk fordi han ikke hadde lest. Litt senere satt han ved et 
annet bord der han talte med andre og følte Guds nærvær.

Slike drømmer fikk han nesten hver natt i tre måneder. Forsøkte Gud å si ham at han skulle bli 
pastor? Men hvordan? Han var jo gift og hadde familie å ta seg av.

Drømmene fortsatte. Det gikk flere år. Han ble vant til drømmene. Etter ti år fortalte han sin 
kone om dem. En kveld var de på et ungdomsmøte med 250 mennesker. Det var som om pastoren 
talte til ham. Hans kone sa: ”Du må studere teologi.”

Tre måneder senere hadde familien flyttet til Sagunto. adventistcollege. Fra den dagen stanset 
drømmene. ”Hver dag er som den andre delen av drømmen,” sier Laurentiu.

En del av offeret 13. sabbat går til å en etterlengtet undervisningsbygning for pastorstudentene 
ved Sagunto.

Se Laurentiu på YouTube: bit.ly/Laurentiu-Druga. 



14. marsStudium 11

Bakgrunnsstoff
Ef 6,12; Dan 10; Esra 4,1–5; Jos 5,13–15; Åp 1,12–18; Kol 2,15; Rom 8,37–39.

Minnevers
Han sa: ‘Vær ikke redd, du høyt elskede. Fred være med deg! Vær sterk, vær 
sterk!’ (Dan 10,18).

Daniel 10 innleder Daniels siste syn, som fortsetter i kapittel 11 og 12. Vi får straks 
vite at synet angår ”en hard strid” (Dan 10,1). Dan 11 gir noen detaljer om konflik-
ten, men Dan 10 viser dens åndelige dimensjoner og avslører at bak kulissene for 
jordiske kamper raser en åndelig konflikt av kosmiske dimensjoner. Når vi studerer 
dette kapitlet, vil vi forstå at når vi ber, går vi inn i den kosmiske konflikten på en 
måte som har store følger. Men vi er ikke alene med våre kamper: Jesus deltar i 
kampen mot Satan på våre vegne. Vi skal se at den største kampen vi er med i, ikke 
er mot mennesker, men mot mørkemaktene. 

”For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot 
verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet” (Ef 
6,12). Vår suksess i konflikten avhenger av Jesus Kristus, han som overvant Satan på 
korset. 

Fra kamp til seier
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FASTE OG BØNN, ENDA EN GANG 

Les Dan 10,1–3. Hva gjør Daniel igjen? 

Daniel forklarer ikke sin lange sørgeperiode. Men slik forbønn skyldes mest sann-
synlig jødenes situasjon; de var nettopp kommet tilbake fra Babylon til Palestina. 

Les Esra 4,1–5. Hvilke utfordringer står jødene overfor ved hjemkomsten?

Av Esra 4,1–5 vet vi at jødene møter stor motstand når de prøver å gjenreise temp-
let. Samaritanene sender falske rapporter til hoffet i Persia og ber kongen stoppe 
bygningsarbeidene. I slike krisetider ber Daniel i tre uker til Gud om å få Kyros til å 
la arbeidet fortsette. 

Nå er Daniel trolig nesten nitti år gammel. Han tenker ikke på seg selv, men folket 
sitt og de utfordringene de står overfor. Og han blir ved i bønn i tre uker før han får 
svar fra Gud. I denne tiden spiser profeten en meget beskjeden kost, unngår lekre 
retter og salver seg ikke. Han har ingen tanke for eget ve og vel og utseende, men 
han er dypt bekymret for sine landsmenns velferd i Jerusalem hundre mil borte. 

Daniels bønn inneholder verdifulle lærdommer for oss. (1) Vi bør være uthol-
dende i bønn, også når våre bønner ikke besvares straks. (2) Vi bør ta tid til å be 
for andre. Det er noe spesielt med forbønn. Husk at ”Herren vendte Jobs skjebne da 
han ba for vennene sine” (Job 42,10). (3) Bønn får Gud til å gjøre noe konkret. Så be 
alltid, og alle slags bønner. La oss gå til Gud med våre byrder når vi møter prøvelser, 
problemer og utfordringer (Ef 6,18).

Les Dan 10,12. Hva forteller dette om at bønn er en objektiv erfaring som får Gud 
til å gjøre noe, ikke bare en subjektiv opplevelse som får oss til å føle at vi har 
det godt med Gud?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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ET SYN OM FYRSTEN 

Les Dan 10,4–9. Hva skjer med Daniel? 

Når Daniel beskriver sin erfaring, kan vi nesten ikke forestille oss den overveldende 
prakten han får se. Mannens utseende (Dan 10,5.6) minner om ”Menneskesønnen” 
fra synet om den himmelske dommen (Dan 7,13). Linklærne minner om prestenes 
klær (3 Mos 16,4), noe som får ham til å minne om ”hærens fyrste” som er skildret 
i forbindelse med den himmelske helligdommen (Dan 8). Gull er også forbundet 
med prestens høytidsdrakt som et tegn på kongelig verdighet. Til sist blir lyn, ild, 
bronse og en kraftig stemme benyttet for å fremstille denne figuren som et overnat-
urlig vesen. Han har prestelige, kongelige og militære trekk. Det er også interessante 
likheter med det himmelske vesen som viser seg for Josva kort tid før kampen mot 
Jeriko (Jos 5,13.14). I synet ser Josva ”føreren for Herrens hær”. Det hebraiske ordet 
for ”føreren” (sar) er det samme ordet som er oversatt med ”fyrste” om Mikael i Dan 
10,21. Men vi finner en nærmere parallell mellom Daniel og Johannes, som fikk et 
syn om Herren på sabbatsdagen. 

Hvilke likhetstrekk finner vi mellom Daniels syn om Guds Sønn i Dan 10 og de i Jos 
5,13–15 og Åp 1,12–18? 

Ifølge Daniel blir de som er sammen med ham, skremt bort, og Daniel selv blir svak 
og faller til jorden. Guds nærvær overvelder ham fullstendig. Men hans syn viser at 
Gud har kontroll over historien. Etter som synet skrider frem, får vi se at Gud gir 
Daniel en oversikt over historien fra profetens tid til opprettelsen av Guds rike (Dan 
11 og 12). 

Hvis Gud har kontroll med menneskehetens historie, hva kan han da utrette for 
hver enkelt?

__________________________________________________________________________________________________________________
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BERØRT AV EN ENGEL 

Les Dan 10,10–19. Hva skjer hver gang en engel rører ved Daniel? 

Profeten faller om, overveldet av det guddommelige lyset. Så kommer en engel. Han 
rører ved ham og trøster ham. Legg merke til at engelen rører ved Daniel tre ganger.

Den første berøringen gjør at profeten kan reise seg og høre de trøstende ordene 
fra himmelen: ”Vær ikke redd, Daniel! For fra den første dagen du viet ditt hjerte 
til å vinne innsikt og til å ydmyke deg for din Gud, er ordene dine blitt hørt, og på 
grunn av ordene dine har jeg kommet” (Dan 10,12). Daniels bønn har fått himmelen 
til å ta affære. Dette er en forsikring om at Gud hører våre bønner, en stor trøst i 
vanskelige tider. 

Den andre berøringen gjør det mulig for Daniel å snakke. Profeten utøser sine ord 
for Herren og gir uttrykk for sin frykt og sine følelser: ”Herre, synet ga meg slike 
kramper at all min kraft er borte. Hvordan skulle min herres tjener kunne tale med 
en herre som deg? Kreftene har tatt slutt, og det er ikke livspust igjen i meg” (Dan 
10,16.17). Gud snakker ikke bare til oss. Han vil at vi skal åpne munnen slik at vi kan 
fortelle ham våre følelser, behov og lengsler.

Den tredje berøringen gir ham kraft. Daniel erkjenner sin utilstrekkelighet, og en-
gelen rører ved ham og trøster ham med Guds fred: ”Vær ikke redd, du høyt elskede. 
Fred være med deg! Vær sterk, vær sterk!” (Dan 10,19). Husk at engelen er sendt til 
Daniel som svar på hans bønner, for å gi ham innsikt. Med andre ord vil synet som 
er nedskrevet i kapittel 11 oppmuntre Daniel som svar på hans sorg og tanker om de 
nåværende forholdene i Jerusalem. Med Gud på vår side kan vi ha fred også når vi 
møter motgang. Hans kjærlige berøring gjør det mulig for oss å se inn i fremtiden 
med håp.

”Himmelen kan være ganske nær oss under våre vanlige sysler i livet.” – Alfa og 
Omega, bind 4, side 30–31 [DA 48]. Hvor ofte tenker du på hvor nær forbundet 
himmelen og jorden er? Hvordan kan du leve annerledes hvis du alltid har denne 
sannheten for øye? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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EN STOR KONFLIKT 

Les Dan 10,20; 11,1. Hva får Daniel vite her? 

Den himmelske budbæreren trekker forhenget til side og viser Daniel den kosmiske 
krigen bak historiens scene. Straks Daniel begynner å be, starter en åndelig kamp 
mellom himmel og jord. Himmelske vesener begynte en kamp med Persias konge 
for å la jødene fortsette gjenoppbyggingen av templet. Fra starten av Dan 10 vet vi 
at Persias konge er Kyros. Men en menneskelig konge kan ikke av seg selv yte stor 
motstand mot et himmelsk vesen. Dette viser at bak kongen står en åndelig aktør 
som får Kyros til å hindre jødene i å gjenreise templet. 

En lignende situasjon finner vi beskrevet i Esek 28: Kongen av Tyros står for 
Satan, åndsmakten bak den menneskelige kongen i byen. Så det bør ikke overraske 
oss at Satan og hans engler er blant Persias konger som Mikael kommer for å kjempe 
mot. Dette viser at menneskelig motstand mot gjenoppbyggingen av templet i Jeru-
salem har et motstykke i åndeverdenen. 

Les Dan 10,13. Hva slags kamp skildres her? 

”Mens Satan gjorde hva han kunne for å påvirke de øverste myndigheter i Medo-
Persia til å nære motvilje mot Guds folk, arbeidet Guds engler for dem som var i 
landflyktighet. Hele himmelen var interessert i denne konflikten. Profeten Daniel 
gir oss et innblikk i den veldige kampen mellom godhetens og ondskapens veldige 
krefter. I tre uker kjempet engelen Gabriel mot mørkets makter for å motvirke den 
innflytelsen som virket på Kyros’ sinn. Mens kampen enda pågikk, kom Kristus selv 
og hjalp Gabriel. Engelen Gabriel uttalte: ‘Fyrsten over Perserriket gjorde motstand 
mot meg i 21 dager. Da kom Mikael, en av de fremste fyrstene, og hjalp meg der 
jeg var holdt tilbake hos perserkongene.’ Dan 10,13. Herren gjorde alt for å hjelpe 
sitt folk. Til slutt var seieren sikret. De fiendtlige kreftene ble holdt i sjakk så lenge 
Kyros levde, og også under hans sønn Kambyses som regjerte omkring sju og et 
halvt år. – Alfa og Omega, bind 3, side 297–298 [PK 571, 572].
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EN SEIERRIK FYRSTE

Den mest fremtredende figuren i Daniels bok er han som først ble kalt 
”Menneskesønnen” (Dan 7,13) eller ”hærens fyrste” (Dan 8,11). Vi får vite at han 
heter Mikael (Dan 10,12), som betyr ”hvem er som Gud?” Han kommer og hjelper 
Gabriel i konflikten med Persias konge (Dan 10,13). Engelen omtaler dette him-
melske vesenet som ”Mikael, fyrsten over dere” (Dan 10,21), nemlig fyrsten over 
Guds folk. Senere i Daniels bok viser Mikael seg å være den som står ved Guds 
folks side (Dan 12,1). Av Jud 9 lærer vi at Mikael, også kalt en erkeengel, kjem-
per mot Satan og reiser Moses fra de døde. Åp 12,7 viser at Mikael er lederen for 
himmelens hærskarer, som nedkjemper Satan og hans falne engler. Derfor er Mikael 
ingen annen enn Jesus Kristus. Slik Perserriket har en øverstkommanderende, en 
åndsmakt som står bak rikets menneskelige leder, slik har også Guds folk en øverst-
kommanderende i Mikael, som kjemper og vinner den kosmiske krigen for dem.

Les Kol 2,15. Hvordan har Jesus vunnet den kosmiske konflikten?

Når vi møter det ondes makt, kan vi ha tillit til Jesus, vår forkjemper. Han beseirer 
Satan ved starten av sitt offentlige virke. I sitt liv på jorden beseirer han Satan i 
ørkenen når han blir angrepet av fristelser, han kjemper mot djevlehærer og han 
setter mennesker fri fra mørkets kraft. Jesus overvinner også ondskapen når den 
gjemmer seg bak Peters forsøk på å få ham fra å gå mot Golgata. I sine siste ord til 
disiplene forteller Jesus om sin forestående død som en kamp som skal toppe seg i 
en avgjørende seier over Satan: ”Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne 
verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg” 
(Joh 12,31.32). 

Noen ganger ser vi oss om, og det ser riktig ille ut. Vold, umoral, korrupsjon og 
sykdom overalt. En fiende som ikke er av kjøtt og blod, angriper oss brutalt fra alle 
kanter. Men uansett hvor vanskelige kampene våre er, kjemper Jesus for oss og står 
som vår fyrste og øversteprest i den himmelske helligdommen. 

Les Rom 8,37–39. Hvordan kan vi gjøre løftet om å stå som seierherre til en erfa-
ring i vårt kristenliv? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

”I tre uker kjempet engelen Gabriel mot mørkets makter for å motvirke den innfly-
telsen som virket på Kyros’ sinn... Herren gjorde alt for å hjelpe sitt folk. Til slutt 
var seieren sikret. De fiendtlige kreftene ble holdt i sjakk så lenge Kyros levde, og 
også under hans sønn Kambyses som regjerte omkring sju og et halvt år.” – Alfa og 
Omega, bind 3, side 298 [PK 572].

”`Hvilken stor ære Himmelens Majestæt viste Daniel! Han trøstede sin skæl-
vende tjener og forsikrede ham om, at hans bønner var blevet hørt i Himmelen. Som 
svar på den indtrængende bøn blev englen Gabriel sendt for at påvirke den persiske 
konges hjerte. Regenten havde modstået Guds Ånds påvirkning i de tre uger, Daniel 
fastede og bad, men Himmelens fyrste, overenglen Mikael, blev sendt for at bøje 
den stejle konges hjerte til at tage nogle afgørende beslutninger som svar på Daniels 
bøn.” – Det virkelige liv, side 55,56 [SL 55,56].

  Spørsmål til drøftelse
1. Selv om vi ikke er de første i kristenhetens historie som ser denne sannheten, 

taler vi syvendedags-adventister sterkt for tanken om ”den store konflik-
ten”, eller tanken om at hele universet er en del av en kosmisk kamp mellom 
Kristus og Satan. Og vi tror at hvert menneske er innblandet i kampen. Andre, 
også sekulære mennesker, har snakket om at vi alle er innblandet i en slags 
kamp. Hvordan har du opplevd den store konflikten? Hvordan har du sett den i 
ditt eget liv? Hva har du lært om den som kan hjelpe andre?

2. Les Ef 6,10–18. Legg merke til det militære bildet som Paul bruker. Hvilke 
”instrukser” gir dette oss for den store konflikten?

3. I Dan 10,11 blir Daniel for annen gang (se Dan 9,23) kalt hamudot, eller ”høyt 
elsket”. Hva forteller dette om den nære koblingen, også følelsesmessig, 
mellom himmel og jord? Tenk på hvor forskjellig denne virkeligheten er sam-
menlignet med det ateistiske synet som så mange deler. Hvilket håp gir dette 
bibelske perspektivet oss?
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EN VIKTIG BESLUTNING
Paula Cristina Ghibut (18), Romania

Paula Christina Ghibut sto foran en stor beslutning. Hun ville bli lærer, men først skulle hun 
inn på videregående skole. Den offentlige skolen like ved hadde en egen linje for dem som 

ville studere pedagogikk senere. Adventistskolen hadde bare en linje for realister.
Paula ba og leste Bibelen hjemme i Targu Mures i Romania. Hun snakket med foreldrene og 

studerte Ellen Whites bøker. Der leste hun at vi ikke burde avsondre oss fra verden, men påvirke 
den positivt. Så hun ville satse på den offentlige skolen, og ba til Gud om at hun måtte gjøre det 
godt på opptaksprøven.

Hun ble nr. 7 av de 150 som fikk plass. Men da skolestart nærmet seg, var hun urolig. Det ville 
bli tungt å forlate adventistskolen. Lærerne på den offentlige skolen ba ikke, og elevene sang ikke 
om Jesus. 

To uker før skolestart fikk hun en drøm om den offentlige skolen. Lærerne anklaget henne for 
ting andre gjorde, og da hun skulle gå, hørte hun en stemme som sa: ”Løp din vei og kom aldri 
tilbake!”

Da hun våknet, lurte hun på hva drømmen skulle bety. Hun ba Gud bekrefte den hvis den var 
fra ham. Hun ba foreldrene om råd, men de sa hun måtte bestemme selv. Hun fastet og ba i flere 
dager, og hun leste i Bibelen og Ellen Whites bøker. Det forundret henne at alt nå syntes å tale 
for adventistskolen. Hun tenkte: ”Adventistskolen kan gi meg en bedre forberedelse selv om den 
vektlegger naturfagene.”

Etter mer bønn og lesning og samtaler med foreldrene bestemte hun seg for adventistskolen. 
Mens hun gikk på videregående ble hun døpt. Nå er hun 18 år og nesten ferdig. Hun innser at hun 
får nok tid til å lære om å være lærer på universitetet.

”Min vandring med Gud har vært en prosess,” sa hun. ”Jeg har ikke hatt noen mirakelomven-
delse. Gud har ledet skritt for skritt. For hvert skritt på veien må vi gå med ham, så vil han prege 
vårt liv.”

For tre år siden gikk en del av offeret 13. sabbat til et misjonsprogram for unge i Romania. Takk 
for offeret 13. sabbat.

Se Paula på YouTube: bit.ly/Paula-Ghibut.



21. marsStudium 12

Fra nord og sør  
til det vakre landet

Bakgrunnsstoff
Dan 11; Dan 8,3–8.20–22; Jes 46,9.10; Dan 8,9.23; Matt 27,33–50.

Minnevers
Noen av de forstandige skal undertrykkes, så de kan bli prøvet og renset og 
tvettet til endens tid. For ennå dryger det med enden, til den fastsatte tid er 
inne (Dan 11,35).

Når vi begynner på dette vanskelige kapitlet, bør noe sies fra starten av. (1) Dan 11 
er en parallell til de tidligere profetiske skissene i Daniel. Som i kapittel 2, 7, 8 og 9 
strekker det profetiske budskapet seg fra profetens dager til tidens ende. (2) En rekke 
verdensmakter står frem, krefter som ofte undertrykker Guds folk. (3) Hver profe-
tisk oversikt har en lykkelig slutt. I Dan 2 leser vi at steinen utsletter statuen; i Dan 
7 mottar Menneskesønnen riket, og i Dan 8 og 9 blir den himmelske helligdommen 
renset av Messias. 

Kapittel 11 følger tre grunnleggende punkter: (1) Det begynner med de persiske 
kongene og drøfter deres skjebne og endetiden når nordens konge angriper Guds hel-
lige fjell. (2) En rekke kamper mellom kongene i nord og sør og hvordan de påvirker 
Guds folk. (3) Det ender lykkelig da kongen i nord står overfor sin undergang ved 
”det herlige, hellige fjellet” (Dan 11,45). Den positive slutten betyr ondskapens slutt 
og opprettelsen av Guds evige rike.
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PROFETIER OM PERSIA OG HELLAS 

Les Dan 11,1–4. Hva ser vi her som minner om noen av de tidligere profetiene vi 
har lest i Daniel?

Gabriel forteller Daniel at tre nye konger skal stå frem i Persia. De vil bli fulgt av 
den fjerde kongen, som skal være den rikeste av alle og vil provosere grekerne. Etter 
Kyros hersker tre konger over Persia: Kambyses (530–522 f.Kr.), Pseudo-Smerdis 
(522 f.Kr.) og Dareios I (522–486 f.Kr.). Den fjerde kongen er Xerxes. Han er veldig 
rik (Est 1,1–7) og reiser en stor hær for å invadere Hellas, som forutsagt i profetien. 
Men på tross av sin makt blir han slått tilbake av en mindre gresk styrke. 

Det er ikke vanskelig å gjenkjenne Aleksander den store som den mektige kongen 
som står frem (Dan 11,3) og blir den gamle verdens absolutte hersker. I en alder av 
32 døde han uten å ha en arving til å styre riket. Så det ble delt mellom hans fire 
generaler: Selevkos over Syria og Mesopotamia, Ptolemaios over Egypt, Lysimakhos 
over Trakia og deler av Lilleasia, og Kassandros over Makedonia og Hellas.

Sammenlign Dan 11,2–4 med Dan 8,3–8.20–22. Hvordan viser disse tekstene at 
Aleksander er makten i denne teksten?

Hva kan vi lære av dette oppbudet av navn, datoer, steder og historiske hendelser? 
(1) Profetien er oppfylt som forutsagt av Guds sendebud. Guds ord slår aldri feil. 
(2) Gud er herre over historien. Vi kan få inntrykk av at denne serien av politiske 
krefter, ledere og riker skyldes ambisjoner hos keisere, diktatorer og politikere av 
alle slag. Men Bibelen viser at Gud har kontroll og vil bevege historiens hjul etter sitt 
guddommelige formål, som til slutt vil føre til at det onde utryddes og Guds evige 
rike opprettes.
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PROFETIER OM SYRIA OG EGYPT 

Les Dan 11,5–14. Hva skjer her?

Ved Aleksander den stores død ble det greske riket delt mellom landets fire gener-
aler. To av dem – Selevkos i Syria (nord) og Ptolemaios i Egypt (sør) – klarte å skape 
dynastier som kjempet mot hverandre om kontroll over landet. 

De fleste ser krigene mellom kongen i nord og kongen i sør (Dan 11,5–14) som de 
mange slagene mellom disse to dynastiene. Ifølge profetien ville det bli gjort forsøk 
på å forene de to dynastiene ved giftermål, men alliansen blir kortvarig (Dan 11,6). 
Historiske kilder informerer oss om at Antiokos II Theos (261–246 f.Kr.), barnebarn 
av Selevkos I, giftet seg med Berenike, en datter av egypterkongen Ptolemaios II 
Filadelfos. Men avtalen holdt ikke, og konflikten, som involverte Guds folk direkte, 
startet snart opp igjen. Dan 11 tar således opp hendelser som vil berøre Guds folk i 
århundrene etter at profeten Daniel forlater scenen. 

Vi kan spørre hvorfor Herren åpenbarer alle disse detaljene om krig som berører 
riker som kjemper om herredømmet i denne delen av verden. Årsaken er enkel: 
Krigene går ut over Guds folk. Herren kunngjør på forhånd de mange utfordringene 
hans folk vil møte i årene som kommer. Gud er historiens Herre, og når vi sammen-
ligner profetien med de historiske hendelsene, kan vi igjen se at profetens ord ble 
oppfylt. Den Gud som forutsier de hellenistiske rikenes omskiftelige natur i kamp 
mot hverandre, er den Gud som kjenner fremtiden. Han er verdig vår tillit og tro. 
Dette er en stor Gud, ikke en avgud skapt av menneskers fantasi. Han styrer ikke 
bare historiske hendelser, han kan også lede vårt liv hvis vi lar ham gjøre det. 

Les Jes 46,9.10. Hvor mye grunnleggende kristen teologi finner vi i de to versene, 
og hvilket håp gir de oss? Tenk hvor skremmende vers 10 ville ha vært hvis Gud 
ikke var god og kjærlig, men hevngjerrig og smålig. 

__________________________________________________________________________________________________________________
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ROMA OG PAKTFYRSTEN 

Les Dan 11,16–28. Teksten er vanskelig, men hvilke bilder finner du også andre 
steder i Daniel?

Det ser ut til å skje en maktforflytning fra de hellenistiske kongene til det hedenske 
Roma: ”Angriperen gjør som han vil, og ingen kan stå opp mot ham. Han får fotfeste 
i det herlige landet og har ødeleggelse i sin hånd” (Dan 11,16). Det herlige landet er 
Jerusalem, et område der det gamle Israel har eksistert, og den nye makten som tar 
over området, er det hedenske Roma. Den samme hendelsen er vist i den horisontale 
utvidelsen av det lille hornet, som når det herlige landet (Dan 8,9). Den makten som 
styrer verden på dette tidspunktet, er tydeligvis det hedenske Roma. 

Noen andre ledetråder i teksten forsterker dette synet. For eksempel at han ”som 
sender en skatteinnkrever”, må være keiser Augustus. Det er i hans tid at Jesus blir 
født, da Maria og Josef reiser til Betlehem og folketellingen finner sted (Dan 11,20). 
Ifølge profetien vil denne herskeren bli fulgt av en ”som blir foraktet” (Dan 11,21). 
Historien viser at Augustus ble fulgt av Tiberius, Augustus’ adoptivsønn. Tiberius er 
kjent for å ha vært en eksentrisk og forferdelig person. 

Og ifølge bibelteksten var det under Tiberius’ regjering at ”paktfyrsten” skulle 
bli knust (Dan 11,22). Dette er en klar henvisning til Kristi korsfestelse, også kalt 
”en som er salvet, en fyrste” (Dan 9,25, se også Matt 27,33–50), som blir drept i 
Tiberius’ regjeringstid. Omtalen av Jesus som ”paktfyrsten” er en markør som viser 
historiske hendelsers gang og gir leserne bevis for Guds fantastiske forutviten. Gud 
har hatt rett i alt som har skjedd før i disse profetiene, så vi kan stole på det han sier 
om fremtiden. 

Midt i alle politiske og historiske hendelser åpenbares ”paktfyrsten” Jesus av 
Nasaret i teksten. Hvordan viser dette at han er Skriftens midtpunkt til tross for 
omveltninger og politiske intriger?

__________________________________________________________________________________________________________________
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DEN NESTE MAKTEN 

Les Dan 11,29–39. Hvilken makt oppstår etter det hedenske Roma?

Dan 11,29–39 refererer til et nytt maktsystem. Selv om dette systemet står i forlen-
gelsen av det hedenske Romerriket og arver egenskaper av forgjengeren, er det også 
annerledes. Bibelteksten sier at ”denne gangen går det ikke som forrige gang” (Dan 
11,29). Når vi ser nærmere etter, finner vi at den fungerer som en religiøs makt. Den 
retter først og fremst sitt angrep mot Gud og hans folk. La oss se på noe av det denne 
kongen gjør. 

1) Han lar ”harmen gå ut over den hellige pakten” (Dan 11,30). Det må være Guds 
frelsespakt som denne kongen er imot.

2) Han ”vanhelliger tempelborgen” og ”avskaffer det daglige offeret” (Dan 11,31). 
Dan 8 beskriver hvordan det lille hornet vanærer Guds ”helligdom” og avskaffer ”det 
daglige offeret” (Dan 8,11). Dette må forstås som et åndelig angrep på Kristi tjeneste 
i helligdommen i himmelen. 

3) Som følge av angrepet på helligdommen setter denne makten ”det motbydelige 
som ødelegger” i Guds tempel. Parallellen ”den ødeleggende synden” peker på det 
lille hornets frafallshandlinger og opprør (Dan 8,13).

4) Denne makten forfølger Guds folk: ”Noen av de kloke faller som offer, så de 
blir lutret og renset og vasket rene inntil endetiden” (Dan 11,35). Dette minner oss 
om det lille hornet som kastet ned noen av hæren og noen av stjernene og tråkket 
dem ned (Dan 8,10, se Dan 7,25). 

For det femte vil denne kongen ”opphøye seg og gjøre seg større enn alle guder. 
Mot Gud over gudene taler han uhørte ord” (Dan 11,36). Det lille hornet taler også 
”store ord” (Dan 7,8), også mot Gud (Dan 7,25).

Andre likheter kan nevnes, men hvem er denne makten ut fra det vi leser i Dan 7 
og 8, og hvorfor er det så viktig å stå fast på dette?

__________________________________________________________________________________________________________________
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DE SISTE TING 

Les Dan 11,40–45. Hva skjer?

Disse setningene hjelper oss å forstå teksten:
Endens tid: Uttrykket ”endens tid” finnes bare hos Daniel (Dan 8,17; 11,35.40; 

12,4.9). Daniels profetier tyder på at endens tid strekker seg fra pavedømmets fall i 
1798 til de dødes oppstandelse (Dan 12,2). 

Kongen i nord: Navnet angir først geografisk Selevkidedynastiet, men så viser 
det til det hedenske og til slutt det pavelige Roma. Som sådan beskriver det ikke 
en geografisk beliggenhet, men Guds folks åndelige fiende. Vi skal også merke oss 
at kongen i nord står for en etterligning av den sanne Gud som Bibelen symbolsk 
forbinder med nord (Jes 14,13). 

Kongen i sør: Dette navnet betegner først det ptolemeiske dynastiet i Egypt, sør 
for det hellige land. Men etter som profetien utfolder seg, antar det en teologisk 
dimensjon, og noen lærde forbinder det med ateismen. Ellen G. White kommenterer 
henvisningen til Egypt i Åp 11,8 med ordene: ”Dette er ateisme.” – The Great Con-
troversy, side 269.

Det herlige hellige fjellet: I GT viser dette uttrykket til Sion, Israels hovedstad og 
sentrum, som geografisk lå i løftets land. Etter korset er Guds folk ikke lenger defi-
nert etnisk og geografisk. Derfor må det hellige fjellet være en symbolsk betegnelse 
for Guds folk over hele verden. 

Så kanskje kan vi tolke hendelsene slik:
(1) Kongen i sør angriper kongen i nord: Den franske revolusjon forsøkte å ut-

rydde religion og overvinne pavemakten, men mislyktes. (2) Kongen i nord angriper 
og beseirer kongen i sør: Religiøse krefter ledet av pavemaken og dens allierte vil 
etter hvert beseire ateismens krefter og danne en koalisjon med sin beseirede fiende.  
(3) Edom, Moab og de fremste av ammonittene skal unnslippe: Noen av dem som 
ikke regnes blant Guds sanne folk, vil slutte seg til det i den siste timen. (4) Kongen 
i nord forbereder seg på å angripe det hellige fjell, men går mot sin undergang: ond-
skapens krefter blir knust, og Guds rike blir opprettet. 

Hvordan kan vi hente trøst i å vite at Gud og hans folk skal seire til slutt?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________



102 B i b e l s t u d i e r  j a n u a r  –  m a r s  2 0 2 0

Fredag Studium 12  /  21. mars

TIL ETTERTANKE

Det er interessant at Martin Luther, iallfall i forbindelse med Dan 11,29–39, sa at det 
motbydelige som ødelegger i Dan 11,31, var pavemakten og dens lære og praksis. 
Likheten mellom Dan 11 og Dan 7 og 8 bekrefter det synet Luther og mange andre 
protestantiske kommentatorer hadde, at pavedømmet og dets lære er den historiske 
oppfyllelsen av disse profetiene. I den forbindelse sier Ellen G. White: ”Ingen menig-
het i romerkirkens territorium fikk nyte fred og samvittighetsfrihet særlig lenge. 
Straks pavedømmet hadde fått makten, rakte det ut armen og knuste alle som nektet 
å rette seg etter den, og en for en ga menighetene seg inn under dens herredømme.” 
– The Great Controversy, side 62.

  Spørsmål til drøftelse
1.  Hvordan kan vi vise forståelse for andres følelser uten å gå på akkord med det 

Bibelen lærer om Romas rolle i endetiden? 

2.  Dan 11,33 lyder: ”De kloke i folket hjelper de mange til innsikt. Men en kort 
tid faller de som offer for sverd og ild, fangenskap og plyndring.” Hva sier 
denne teksten om hva som vil skje med noen av Guds trofaste folk? Hva sier 
teksten også om hva noen av dem gjør før de blir martyrer? Hva kan dette 
lære oss? 

3.  Dan 11,36 lyder: ”Kongen skal gjøre som han vil, opphøye seg og gjøre seg 
større enn alle guder. Mot Gud over gudene taler han uhørte ord. Han har lyk-
ken med seg inntil vreden tar slutt. For det som er fastsatt, må skje.” Hvem 
og hva minner dette deg om? (Se Jes 14,12–17; se også 2 Tess 2,1–4.)

4.  Dan 11,27.29.35 bruker uttrykket i lammo’ed eller ”fastsatt tid”. Hva sier 
dette om Guds kontroll over historien? 
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GUD I FENGSLET
Elena (20), Romania

Jeg er 20 år og innadvendt og elsker å lese personlige vitnesbyrd. Da jeg traff en adventistpas-
tor, spurte han meg hva jeg likte å lese. Jeg fortalte ham om den siste boken jeg hadde lest, et 

personlig vitnesbyrd av en kristen forfatter. En uke senere kom han med flere bøker med person-
lige vitnesbyrd.

En dag vil jeg skrive mitt personlige vitnesbyrd. Jeg ønsket å begynne med barndommen, 
hvordan jeg som fem-åring ertet oldeforeldrene mine, og om den første skoledagen, da oldemor 
tok meg med. Hun hjalp meg også med leksene. Oldeforeldrene mine var veldig glad i meg. Jeg 
bodde hos dem til jeg kom i fengsel.

Jeg ville skrive om de snille menneskene i fengslet, de som besøkte meg, som adventistpasto-
ren som kommer sammen med tre adventiststudenter en gang i uka og underviser meg og andre 
ungdomsforbrytere om livet og om Gud. Vi ber og snakker sammen, og de leser fra Bibelen.

Jeg ville fortelle om de ni månedene fra jeg ble arrestert som 17-åring og fikk en dom på tolv 
år. Jeg var så alene. Ingen slektninger kom. Oldemor døde flere måneder før jeg ble arrestert, og 
oldefar var gammel og syk.

Men alt forandret seg i fengslet. Noen av fengselsvaktene er snille, særlig hun som skal hjelpe 
meg å vende tilbake til livet. Jeg liker også adventistenes fengselsarbeid. Jeg har sittet inne tre og 
et halvt år og kan slippe ut om to år hvis jeg oppfører meg godt. Jeg må vise at jeg kan være en 
nyttig samfunnsborger.

I vitnesbyrdet ville jeg innrømme at jeg har opplevd et helt livs sorg på bare 20 år. Det er 
vanskelig å snakke om. Familien hadde økonomiske problemer. Det var mye vold. Kanskje er det 
derfor jeg er innadvendt. Hvis ikke oldemor hadde dødd, ville jeg ikke ha kommet i fengsel. Men 
alt skar seg da hun døde, og jeg myrdet et menneske.

Når jeg kommer ut, vil jeg ha min egen familie. Jeg vil gjøre noe nyttig i livet.
Men ennå er jeg bare en innadvendt 20-åring som liker å lese personlige vitnesbyrd. En dag 

håper jeg å kunne skrive mitt eget.

For tre år siden gikk en del av offeret 13. sabbat til et misjonsprogram for unge i Romania. Takk 
for offeret 13. sabbat.
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Bakgrunnsstoff
Dan 12; Rom 8,34; Luk 10,20; Rom 8,18; Hebr 2,14.15; Joh 14,29; Åp 11,3.

Minnevers
De kloke skal skinne som den strålende himmelhvelvingen; og de som har ført 
de mange til rettferd, skal skinne som stjernene til evig tid (Dan 12,3).

Daniels bok innledes med Nebukadnesar som invaderer Judea og tar fanger til 
Babylon, men den ender med at Mikael står frem og redder Guds folk fra endetidens 
Babylon. Som vi ser i hele Daniel, vil Gud sørge for at alt går godt for sitt folk til 
slutt.

Vi har også lest at Daniel og vennene hans er trofaste mot Gud og viser uovertruf-
fen visdom under eksilets utfordringer og prøvelser. Guds folk i endetiden vil også 
være trofaste, spesielt i ”en trengselstid som det ikke har vært maken til fra folkeslag 
oppsto og helt til den tiden” (Dan 12,1). Som Daniel og vennene hans i Babylon vil 
de vise visdom og innsikt. Deres visdom er ikke bare en personlig dyd, den vil gjøre 
dem oppsatt på å føre andre til rettferdighet som følge av denne visdommen. Noen 
vil dø eller bli drept, og dermed vende tilbake til støvet, men de skal stå opp til evig 
liv. Som bibelteksten sier: ”Mange av dem som sover i jorden, skal våkne, noen til 
evig liv” (Dan 12,2).
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MIKAEL, VÅR FYRSTE

Les Dan 12,1. Hvem endrer historiens gang ved tidens ende? Hvordan hjelper Rom 
8,34 og Hebr 7,25 oss å forstå hva denne teksten betyr?

Hittil har alle kapitlene i Daniel begynt med å nevne herskeren over en hedensk 
nasjon. Dan 12 begynner også med en hersker, men i motsetning til de andre er 
herskeren en guddommelig fyrste som står frem for å redde Guds folk fra deres 
fiender. 

Som vi så i vårt studium av Dan 10, er Mikael det samme mektige himmelske 
vesenet som viser seg for Daniel ved elva Tigris. Der står han frem som himmelens 
representant for Guds folk. Ellers i Daniel er han Menneskesønnen (Dan 7), hærens 
fyrste (Dan 8) og ”en salvet, en fyrste” (Dan 9). Dermed er Mikael – hans navn betyr 
”hvem er som Gud?” – ingen annen enn Jesus selv. 

Det er viktig å merke seg tidspunktet for Mikaels inngripen. Ifølge Dan 12,1 skjer 
det ”på den tiden”. Uttrykket viser til tiden som nettopp er nevnt i Dan 11,40–45. 
Dette er tidsperioden som strekker seg fra pavens fall i 1798 til oppstandelsen ved 
tidens ende (Dan 12,2). 

To viktige sider av Mikaels verk kan utledes av verbet ”stå fram”, som er brukt 
i Dan 12,1. (1) Verbet ”stå fram” minner om kongene som står frem for å erobre og 
herske. Verbet har også primært en militær betydning. Det viser at Mikael handler 
som militær leder og beskytter sitt folk og fører dem på en spesiell måte i de siste 
stadiene av den store konflikten. 

(2) Verbet ”stå fram” peker også på en domssituasjon. Mikael ”står fram” for å 
være talsmann ved domstolen i himmelen. Som Menneskesønnen kommer han frem 
for den gamle av dager på vegne av Guds folk under den undersøkende dommen 
(Dan 7,9–14). Den militære og rettslige siden av hans verk blir antydet. Han er med 
andre ord gitt makt til å beseire Guds fiender og myndighet til å representere Guds 
folk ved domstolen i himmelen. 

Tenk på hva det betyr å vite at Mikael står der på våre vegne. Hvilket håp bør det 
gi deg som synder? 

__________________________________________________________________________________________________________________
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SKREVET I BOKEN 

Dan 12,1 nevner de ”som er skrevet opp i boken.” Hva vil det si? 

Tiden for Mikaels inngrep er også beskrevet som en trengselstid uten like. Dette er 
tiden da Guds Ånd vil bli trukket tilbake fra en opprørsk menneskehet. Da vil de 
syv siste plagene, som uttrykk for Guds vrede over folkene, bli utøst over endetidens 
Babylon (Åp 16; Åp 18,20–24), og mørkemaktene vil bli sluppet løs på verden. Ellen 
G. White skriver om denne tiden at ”Satan vil drive menneskene inn i den siste, 
store ulykken. Når englene ikke lenger holder menneskenes fryktelige lidenskaper 
i sjakk, blir alle onde krefter sluppet løs. Hele verden vil oppleve en frykteligere 
ødeleggelse enn den som rammet det gamle Jerusalem.” – Alfa og Omega, bind 8, 
side 118 [GC 614].

Men Guds folk vil bli reddet i denne forferdelige tiden, for i den undersøkende 
dommen ved himmelens domstol har de blitt frikjent av Jesus, himmelens øver-
steprest, og navnene deres er skrevet i boken. 

For å forstå betydningen av denne boken, bør vi huske at Bibelen nevner to slags 
himmelske bøker. Én inneholder navnene på dem som tilhører Herren. Den blir 
iblant kalt livets bok (2 Mos 32,32; Luk 10,20; Sal 69,29; Fil 4,3; Åp 17,8). 

I tillegg til livets bok nevner Skriften bøker som inneholder nedtegnelser om 
menneskenes handlinger (Sal 56,9; Mal 3,16; Jes 65,6). Disse bøkene blir brukt ved 
den himmelske domstolen for å avgjøre den enkeltes troskap mot Herren. Dette er 
himmelens notater, ”databaser”, som inneholder ethvert menneskes navn og hand-
linger. Noen rynker på nesen ved tanken på å ha navnet, og spesielt det de har gjort, 
nedskrevet i himmelen. Men når vi overgir oss til Jesus, er navnet vårt skrevet inn i 
livets bok, og våre dårlige handlinger blir slettet i dommen. Det himmelske rullebla-
det viser hele universet at vi tilhører Jesus og har rett til beskyttelse i trengselstiden.

Hvordan har det seg at Kristi rettferdighet er vårt eneste håp om å være ”skrevet 
opp i boken”? Ta med svaret ditt til klassen på sabbaten.

______________________________________________________________________________________________________________
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OPPSTANDELSEN 

Les Dan 12,2.3. Hvilken hendelse taler han om her, og hvorfor er dette viktig for 
oss når vi vet det vi vet om døden?

Daniel inneholder nok GTs klareste henvisning til oppstandelsen. Og når vi reflek-
terer over dette avsnittet, kan vi lære noen viktige sannheter. (1) Som bildet om 
”søvn” viser, har vi ingen udødelig sjel. Mennesket er et udelelig hele med kropp, 
sinn og ånd. I døden slutter man å eksistere og er bevisstløs inntil oppstandelsen.  
(2) Teksten peker på oppstandelsen som en reversering av det som skjer som en følge 
av synden. Faktisk er uttrykket ”jorden” i Dan 12,2 ”støvets jord” på originalspråket. 
Denne uvanlige sammenstillingen peker tilbake til 1 Mos 3,19, det eneste andre 
stedet hvor ordet ”jord” står foran ordet ”støv”. Dette innebærer at dødsdommen ved 
Adams synd vil bli omgjort, og døden skal ikke herske lenger. ”Døden er oppslukt, 
seieren vunnet” (1 Kor 15,54). 

Les Rom 8,18 og Hebr 2,14.15. Hvorfor behøver vi ikke å frykte døden?

Døden gjør slutt på alt. Men vi får løftet om at den ikke er siste ordet for den tro-
ende. Døden er en beseiret fiende. Når Kristus bryter dødens lenker og står opp igjen 
av graven, får døden dødsstøtet. Nå kan vi se ut over dødens virkelighet og til livet 
vi får fra Gud i Kristus. Fordi Mikael ”står frem” (se Dan 12,1), vil de som hører 
ham til, også stå opp. De vil stå opp fra ”støvets jord” og skinne som stjernene for 
alltid. 

Hvordan kan vi hente håp og trøst fra løftet om oppstandelsen? Hvorfor er det 
nesten ingenting annet som teller?

__________________________________________________________________________________________________________________
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DEN FORSEGLEDE BOKEN

Les Dan 12,4 og Joh 14,29. Hvorfor er Daniels bok forseglet til endetiden? 

På slutten av det siste store avsnittet i boken (Dan 10,1–12,4) leser vi at profeten får 
beskjed om å forsegle bokrullen til endetiden. I samme åndedrett forutsier engelen 
at ”mange skal streife omkring, og kunnskapen skal øke” (Dan 12,4). Noen har sett 
dette som en forutsigelse om vitenskapelig fremgang, men sammenhengen tyder på 
at det er tale om å granske Daniels bok. Boken var et bortgjemt stykke litteratur i 
århundrer. Man kan ha kjent til den og studert den noen steder, men enkelte av dens 
viktige lærdommer og profetier forble et mysterium. For eksempel var de profetiske 
budskapene om renselsen av helligdommen i himmelen, dommen, det lille hornet og 
dets aktivitet samt tidsrammen for disse profetiene, langt fra klar. 

Fra reformasjonen og fremover begynte stadig flere å studere Daniels bok. Men 
det var først i endetiden at boken til slutt ble åpnet og innholdet ble mer fullstendig 
avduket. Ellen G. White skriver: ”Siden 1798 har Daniels bok blitt åpnet, kunnska-
pen om profetiene har økt og mange har forkynt det høytidelige budskapet om den 
forestående dommen.” – The Great Controversy, side 356. ”På slutten av 1700-tal-
let og begynnelsen av 1800-tallet våknet en ny interesse for profetiene i Daniel og 
Åpenbaringen mange ulike steder i verden. Studiet av profetiene fikk mange til å tro 
at Kristi annet komme var nær. Tallrike bibeltolkere i England, Joseph Wolff i Midt-
østen, Manuel Lacunza i SørAmerika og William Miller i USA, og en rekke andre 
som studerte profetiene, sa at Jesu annet komme var nær. I dag har denne overbevis-
ningen blitt drivkraften for en verdensomspennende bevegelse.” – The Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, bind 4, side 879. 

Tenk på den store fordelen vi har i dag, at vi kan se tilbake på historien og forstå 
hvordan disse historiske profetiene i Daniel er blitt oppfylt. Hvordan burde dette 
gi oss tillit til alle Guds løfter?
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__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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VENTETIDEN

Les Dan 12,5–13. Hvordan ender boken? 

Det er interessant at den siste scenen finner sted ved ”elven”, eller Tigris, stedet der 
Daniel fikk sitt siste store syn (Dan 10,4). Men ordet som brukes her, er ikke det 
vanlige hebraiske ordet for ”elv”, men ye’or, som vanligvis står for ”Nilen.” Dette 
minner om utgangen fra Egypt og viser at akkurat som Herren reddet Israel fra 
Egypt, slik vil han redde sitt folk i endetiden. 

Det gis tre profetiske tidsskjemaer. Det første – ”én tid og tider og en halv tid” 
– er svar på spørsmålet: ”Hvor lenge skal det vare før alt dette underfulle får sin 
ende?” (Dan 12,6). ”Dette underfulle” er det som skildres i synet i Dan 11, som 
er en utbrodering av Dan 7 og 8. Denne tidsperioden er også nevnt i Dan 7,25 og 
senere i Åp 11,3; 12,6.14; 13,5. Den tilsvarer også de 1260 årene med pavelig over-
herredømme som varte fra 538 til 1798 e.Kr. Og Dan 11,32–35 gjelder den samme 
forfølgelsen uten å nevne dens varighet.

De to andre tidsperiodene, 1290 og 1335 dager, besvarer spørsmålet ”Herre, hva 
er slutten på dette?” som Daniel stiller mannen som er kledd i lin. Og begge begyn-
ner med fjerningen av ”det daglige” og opprettelsen av ”det motbydelige som ødeleg-
ger”. Fra studiet av Dan 8 fant vi at det ”daglige” gjelder Kristi stadige forbønn, som 
ble erstattet med et falskt gudstjenestesystem. Da bør denne profetiske perioden be-
gynne i år 508, da Klodvig 1, frankernes konge, konverterte til katolisismen. Denne 
begivenheten banet vei for unionen mellom kirke og stat, som varte gjennom hele 
middelalderen. Dermed endte de 1290 dagene i 1798, da paven ble arrestert av keiser 
Napoleons menn. Og de 1335 dagene, den siste profetiske perioden som er nevnt i 
Daniel, endte i 1843. Dette var tiden for Milleritt-bevegelsen og en fornyet gransking 
av Bibelens profetier. Det var en tid preget av venting og håp om Jesu forestående 
komme.

Gjennom hele Daniel ser vi to ting: Guds folk forfulgt, og Guds folk frikjent og 
frelst. Hvordan kan denne virkeligheten hjelpe oss være trofaste, uansett hvilke 
prøvelser vi rammes av?

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
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TIL ETTERTANKE

”Profetiene fremstiller en rekke begivenheter som i tur og orden fører ned til tiden 
da dommen begynner. Dette gjelder særlig Daniels bok. Men Daniel fikk beskjed 
om at den del av profetien som gjaldt de siste dager, skulle være lukket og forseglet 
‘inntil endetiden’. Budskapet om dommen, som grunnet seg på oppfyllelsen av disse 
profetiene, kunne ikke bli forkynt før denne tiden. Men i ‘endetiden’ skal mange 
granske den, og ‘kunnskapen skal bli stor.’ Dan 12,4.

Apostelen Paulus advarte menigheten mot å vente Kristi gjenkomst i hans levetid. 
‘Først må frafallet komme og Den lovløse komme til syne, han som ender i forta-
pelse.’ 2 Tess 2,3. Vi kan ikke vente Herrens komme før etter det store frafallet og 
den lange tidsperioden da ‘Den lovløse’ skulle regjere. ‘Lovløshetens hemmelighet’, 
‘han som ender i fortapelse’, er en fremstilling av pavemakten som skulle herske i 
1260 år. Denne tidsperioden sluttet i 1798. Krist gjenkomst kunne ikke skje før den 
tiden. Advarselen fra Paulus dekker hele den kristne tidsalder frem til 1798. Først 
etter den tiden skulle budskapet om Kristi gjenkomst bli forkynt.” – Alfa og Omega, 
bind 7, side 303–304 [GC 356].

  Spørsmål til drøftelse
1. Hva er faren ved å sette datoer for fremtidige endetidsbegivenheter? Hva 

skjer med troen hos mange når det ikke skjer? Hvilket viktig profetisk prin-
sipp finner vi i Kristi ord i Joh 14,29 som burde hjelpe oss å forstå hvordan 
man kan ha åndelige fordeler av profetiene og unngå fellen ved å foreta eller 
tro på falske spådommer?

2. Hva er det med tiden vi lever i, med øyeblikkelig kommunikasjon og fantas-
tiske vitenskapelige fremskritt som ikke alltid er så bra for oss og gjør at tan-
ken om ”en trengselstid som det ikke har vært maken til” ikke er så vanskelig 
å forestille seg? 

3- Snakk sammen om svaret på mandagens siste spørsmål, om hvorfor evan-
geliet, den store sannheten om Kristi rettferdighet, er vårt eneste håp om å 
være ”skrevet opp i boken.” Hva ville vårt håp være uten det?
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Trettende sabbat: ROM-LANDSBY FINNER SABBATEN
Peter Mizigar (44), Slovakia

De 2000 innbyggerne i en rom-bygd i Slovakia regnet seg for kristne, men ingen gikk i kirken eller 
leste Bibelen. Da Slovakia ble uavhengig i 1993, begynte misjonærer å komme til Rakúsy. Folk 

forsto lite fordi de ikke leste Bibelen. Peter Mizigar var mer interessert i å spille i bandet sitt enn å høre 
på forkynnelse. Han spilte bassgitar ved begravelser og brylluper. De andre i bandet, også lillebror 
Pavol, brukte opp fortjenesten på alkohol, men Peter drakk aldri når han spilte. Det var han som kjørte. 
Han la merke til at alle forsamlingene besto av to grupper: en med høy intelligens og gode manerer, 
og den andre mer primitiv. Det var fascinerende å se hvordan alkoholen forvandlet folk. Når de drakk, 
oppførte de rike seg like dårlig som de fattige. Det endte alltid med slagsmål, også i bryllup.

En gang det ble fylleslagsmål et sted i Tsjekkia, bestemte Peter og Pavol seg for å slutte. ”Nå 
vil jeg spille for Gud,” sa Pavol. Han hadde hørt på den musikken som misjonærene spilte. Snart 
satt de og spilte kristen musikk hjemme hos Pavol. Peter så at det lå en bibel på bordet. ”Hva er 
dette?” sa han. ”Det er ikke for deg,” sa Pavol. Mens Pavol og de andre spilte, stakk Peter bibelen 
under armen og gikk. Han leste evangeliene og Åpenbaringen før han fortalte broren at han hadde 
tatt bibelen. Siden Pavol var yngst, kunne han bare be Peter levere den tilbake når han var ferdig. 

En dag fant Peter Jesu ord i Mark 16,16: ”Den som tror og blir døpt, skal bli frelst.” Han lukket 
Bibelen og åpnet den igjen. Tre ganger. Hver gang åpnet den til det samme verset. Peter tok Bibelen 
og gikk til Pavol, som øvde med de andre. ”Kom og døp meg,” sa Peter. ”Vil du jeg skal døpe deg?” 
sa Pavol. ”Ja, det står at den som er døpt, skal bli frelst.” Pavol nølte, men Peter insisterte. Sammen 
med de to andre gikk de ut i en meterdyp bekk og døpte hverandre. De bekjente sine synder og ba om 
tilgivelse. De ble fylt av stor glede. Hver dag studerte de Bibelen sammen. Iblant leste de hele natten.

En kveld så Peter begynnelsen av Mark 16,9: ”Etter at Jesus var stått opp igjen, tidlig den 
første dagen i uken.” Jesus hvilte på den sjuende dag, lørdag, så hvorfor kom misjonærene på 
søndag?

En dag nevnte Peter dette med søndagen for en slektning som het Josif. Han var adventist og 
fortalte om adventistene. Peter og Poval og vennene deres ble med i adventistkirken. Nattverd-
gudstjenesten gjorde spesielt inntrykk på dem. Peters stue ble adventistenes husmenighet, med 
gudstjenester og andre programmer. Sammen med 24 andre ble Peter og broren døpt i adventist-
kirken i 2015. De neste to årene ble ti andre døpt. I 2018 
ble det reist en adventistkirke i utkanten av bygda, der 
100 mennesker kommer hver uke.

En del av offeret 13. sabbat går til barneprogram for 
utsatte barn i kirken i Rakúsy i Slovakia. Takk for deres 
gaver til dette programmet og dem i Bulgaria, Tyskland 
og Spania dette kvartalet.

Se Peter på YouTube: bit.ly/Peter-Mizigar.

FREMTIDIGE PROSJEKTER:
Offeret neste kvartal skal hjelpe den 
Transeuropeiske divisjon med å:
1. Åpne et innflytelsessenter i 

Sortland
2. Opprette en menighet i Nye 

Beograd, Serbia
3. Bygge kirke og innflytelsessenter 

i Nicosia, Kypros
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Kristelig studieforbund er et ideelt, demokratisk og offentlig godkjent studie
forbund. Våre medlemmer er kristne trossamfunn, ideelle organisasjoner og 
institusjoner. Enkeltstående, lokale organisasjoner kan være tilsluttet oss gjen-
nom en samarbeidsavtale.

Vår visjon er å skape gode læringsarenaer for troen og livet. 
Formålet er A) å fremme og styrke livslang læring i medlemsorganisasjo-

nenes menigheter, organisasjoner og institusjoner og B) å bidra til å gi alle 
mennesker lik adgang til kunnskap og kompetanse ved å fremme den enkeltes 
menneskelige og åndelige utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeids-
liv i henhold til voksenopplæringslovens overordnede mål for studieforbund-
enes virksomhet.

Virksomheten  drives i tråd med voksenopplæringsloven, og finansieres med 
medlemskontingent og bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Vi bygger 
virksomheten på disse verdiene:

• Frivillighet
• Menneskeverd
• Utvikling
• Økumenikk
• Samfunnsansvar

Å fordele tilskudd til opplæring, arrangere Årets kurs for lokale ressursperso-
ner, gi pedagogisk veiledning, være en pådriver for utvikling av studiemateriell 
og pedagogiske arbeidsformer og drive interessepolitisk arbeid overfor myndig-
hetene er blant våre kjerneområder.
http://k-stud.no/ 

Adventistkirken er medlem og bibelgrupper kan derfor søke om tilskudd her:
http://minekurs.studieplaner.no/k-stud/



SOLNEDGANG FREDAG KVELD I 2020

Solnedgangstabellen er basert på følgende nettside:  
https://www.timeanddate.no/astronomi/sol/norge/ 

*Tabellen tar hensyn til sommertid mellom 29. mars og 25. oktober

  DATO OSLO KRISTIANSAND BERGEN TRONDHEIM BODØ HARSTAD TROMSØ HAMMERFEST

 Januar   3 15.25 15.50 15.42 14.47 13.07 - - -
  10 15.37 16.02 15.55 15.03 13.39 12.16 - -
  17 15.52 16.15 16.10 15.22 14.12 13.26 12.41 -
  24 16.09 16.31 16.28 15.44 14.44 14.09 13.40 12.50
  31 16.27 16.47 16.46 16.06 15.14 14.46 14.23 13.46
 Februar   7 16.45 17.04 17.05 16.28 15.44 15.20 15.01 14.29
  14 17.04 17.21 17.24 16.50 16.12 15.52 15.35 15.07
  21 17.22 17.38 17.42 17.12 16.39 16.22 16.07 15.41
  28 17.40 17.54 18.01 17.33 17.05 16.51 16.38 16.14
 Mars   6 17.58 18.11 18.19 17.54 17.31 17.19 17.07 16.45
  13 18.15 18.27 18.36 18.14 17.55 17.45 17.35 17.15
  20 18.32 18.43 18.54 18.34 18.20 18.12 18.03 17.45
  27 18.49 18.58 19.11 18.55 18.44 18.39 18.31 18.14
 April   3 20.06* 20.14* 20.29* 20.15* 20.09* 20.06* 19.59* 19.44*
  10 20.23 20.30 20.46 20.35 20.34 20.33 20.28 20.16
  17 20.40 20.45 21.04 20.56 21.00 21.02 20.59 20.49
  24 20.58 21.01 21.21 21.17 21.27 21.32 21.32 21.25
 Mai   1 21.15 21.17 21.39 21.38 21.56 22.05 22.08 22.06
  8 21.32 21.33 21.57 21.59 22.26 22.42 22.51 23.00
  15 21.49 21.48 22.14 22.21 22.59 23.28 23.54 -
  22 22.04 22.02 22.30 22.42 23.38 - - -
  29 22.19     22.14 22.45 23.02 00.24 - - -    
Juni   5 22.30 22.24 22.57 23.18 - - - -
  12 22.39 22.32 23.06 23.31 - - - -
  19 22.43 22.36 23.10 23.37 - - - -
  26    22.43      22.36 23.10 23.36 - - - -    
 Juli   3 22.38 22.32 23.05 23.28 - - - -
  10 22.30 22.25 22.57 23.15 - - - -
  17 22.18 22.15 22.44 22.57 00.07 - - -
  24 22.04 22.02 22.29 22.38 23.21 00.05 - -
  31 21.48     21.48 22.13 22.17 22.46 23.06 23.17 23.35
August   7 21.30 21.31 21.54 21.54 22.15 22.26 22.30 22.31
  14 21.11 21.14 21.35 21.31 21.44 21.51 21.51 21.46
  21 20.51 20.56 21.15 21.08 21.14 21.17 21.15 21.06
  28 20.31 20.37 20.54 20.44 20.45 20.45 20.41 20.29
 September   4 20.10 20.17 20.32 20.20 20.16 20.14 20.08 19.54
  11 19.49 19.57 20.11 19.55 19.47 19.43 19.35 19.20
  18 19.27 19.37 19.49 19.31 19.19 19.12 19.03 19.00
  25 19.06 19.17 19.28 19.07 18.50 18.41 18.32 18.12
 Oktober   2 18.45 18.57 19.06 18.43 18.22 18.11 18.00 17.39
  9 18.24 18.38 18.45 18.19 17.54 17.41 17.28 17.06
  16 18.04 18.19 18.24 17.56 17.26 17.10 16.56 16.32
  23 17.44 18.01 18.04 17.32 16.58 16.39 16.24 15.57
  30 16.25* 16.43* 16.45* 16.10* 15.30* 15.08* 14.51* 14.21*
 November   6 16.07 16.27 16.27 15.49 15.02 14.37 14.16 13.42
    13 15.51 16.12 16.10 15.28 14.34 14.04 13.39 12.59
  20 15.37 15.59 15.55 15.10 14.06 13.28 12.56 11.55
  27 15.25        15.49 15.43 14.54 13.39 12.47 - -    
 Desember   4 15.16 15.41 15.34 14.41 13.12 - - -
  11 15.11 15.37 15.28 14.33 12.46 - - -
  18 15.11 15.37 15.28 14.30 12.26 - - -
  25 15.15 15.41 15.32 14.34 12.33 - - -



BIBELSTUDIEMATERIELL 
FOR BARN OG TENÅRINGER

Vi minner om at det er mye fint bibelstudiemateriell tilgjengelig for 
barn og tenåringer.

GraceLink-materialet finnes i følgende aldersgrupper på norsk, 
både som elevhefte og lærerhefte:

Minsten, 0–2 år
I 2020 brukes årgang A

Smårollingene, 3–5 år
I 2020 brukes årgang A

Miniorene, 6–9 år
I 2020 brukes årgang A

Power Points, 10–13 år
I 2020 brukes årgang A

Real Time Faith, 14–16 år
I 2020 brukes årgang C
Lærerheftet er på engelsk.

Ta kontakt med  
Norsk Bokforlag  
for bestilling på 

ordre@norskbokforlag.no 
eller til ordrekontoret  

på tlf. 32161560.



BIBELSTUDIER FREMOVER

2. KVARTAL 2020
Tema: Hvordan tolke Skriften
Forfatter: Frank M. Hazel og Michael G. Hazel

Som protestanter tror vi på Sola Scriptura, det vil si at Bibelen alene er 
grunnlaget for tro og doktriner. All lesing krever tolking, også Bibelen. Dette 
kvartalet vil det derfor være fokus på hvordan vi kan forstå det vi leser, og 
hvordan Bibelen kan forklare seg selv. Det vil si at vi ved hjelp av forskjellige 
bibeltekster kan få en mer helhetlig forståelse av Gud og den store fortellin-
gen (frelsesplanen). Frank M. Hazel, den ene forfatteren av bibelstudieheftet, 
jobber som assisterende leder for Biblical Reseach Institute ved Adventistenes 
hovedkontor i Maryland. Michael G. Hazel er professor i religion ved Southern 
Adventist University og direktør ved Institutt for arkeologi og Lynn H. Wood 
Archaeological Museum.

1. Studium: Bibelen, en unik tekstsamling
Minnevers: Sal 119,105
Bibeltekster: 5 Mos 32,45-47; 1 Mos 49,8-12; Jes 53,3-7; 1 Kor 15,3-5.51-55; 
Rom 12,2

2. Studium: Bibelens opphav og egenskaper
Minnevers: 1 Tess 2,13
Bibeltekster: 2 Pet 1,19-21; 2 Tim 3,16.17; 5 Mos 18,18; 2 Mos 17,14; Joh 1,14; 
Hebr 11,3.6; 1 Tess 2,13

3. KVARTAL 2020
Tema: Alle engasjert

4. KVARTAL 2020
Tema: Utdanning

1. KVARTAL 2021
Tema: Jesaja: trøst mitt folk



TIPS OG RESSURSER TIL BIBELSTUDIELEDEREN

Takk for at du har påtatt deg den viktige oppgaven som gruppeleder/tilrettelegger 
for bibelstudier i din menighet! Her er tips og ideer til forberedelsene:

I Danmark prøver man noe nytt og spennende dette kvartalet. På deres nettside 
ligger en oversettelse av det tyske bibelstudiematerialet. Det følger temaet for ver-
denskirken, men man har skrevet leksene selv, se https://adventist.dk/adventister/
bibelstudie

Hvis du er interessert i å finne sabbatsskoleleksen på et annet språk, eller lek-
sehjelpene utarbeidet for lærere, finnes dette via dette nettstedet (det er ikke en 
offisiell «adventistside», men de som driver siden, har samlet mange ressurser på 
ett sted):  
www.ssnet.org

Misjonsfortellingene som film, Mission Spotlight
Hvert kvartal er alle misjonsfortellingene tilgjengelige som film, med norsk tale. 
Du finner fortellingene for dette kvartalet her:  
http://www.hopechannel.no/on-demand/episoder/ml/mission-spotlight-q2/

Bibelstudiet på TV
Hope Channel sender bibelstudiet på TV hver uke, og i tillegg er det tilgjenge-
lig on demand via nettsiden deres, se http://www.hopechannel.no/  NB! Dette er 
norske programmer!

Du kan også velge å se bibelstudiet på andre språk via Hope Channel. Her er en 
link til Derek Morris’ bibelstudieprogram: http://hopess.hopetv.org/

Hjelp for bibelstudieledere på norsk
Hver uke lages det tips til bibelstudiet. Disse sendes ut som e-post, og du kan 
starte abonnement slik: Send en blank e-post til: leksehjelp-subscribe@listserver.
no fra den e-postkontoen du vil motta utsendelsene til. Ved start av abonnementet 
vil du motta en e-post som må bekreftes av deg. Ved problemer, send en e-post til 
postmaster@adventist.no.



Jeg går og leker med noen tanker om at vi kanskje burde lage noen alternative 
bibelstudier som et supplement. Hvis du har noen gode ideer, hører jeg gjerne fra 
deg. Jeg bidrar også gjerne til en inspirasjonssamling om sabbatsskolen/bibelstu-
diene i menigheten. Hvis din menighet kunne tenke seg å være vertskap for en 
kursdag for flere menigheter, kan jeg eventuelt være behjelpelig med arrangemen-
tet og å skaffe en eller flere kyndige kursholdere. Ta kontakt med meg på epost 
eller telefon.

Hilsen fra Nina Myrdal, leder for sabbatsskoleavdelingen
E-post: nina.myrdal@adventist.no
Tlf. 32 16 16 75

Lykke til med bibelstudiene!
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Adventistkirken er i gang med et verdensomspennende, modig initiativ kalt 
«Alle engasjert» (på engelsk «Total membership Involvement» – TMI). Alle 
som har tilknytning til Adventistkirken, utfordres til å engasjere seg med å 
gjøre Gud kjent ved å bygge broer gjennom både ord og handlinger. «Glem 
ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud» (Hebr 
13,16). Under er noen ideer til hvordan du kan engasjere deg.  
• Slå av en prat med noen på skolen eller jobben som du aldri har snakket med 

før.
• Utrykk din takknemlighet til en person som har gjort noe pent/hyggelig for 

deg. Gi blomster til noen du mener fortjener det. 
• Besøk noen på sykehuset.
• Tilby høytlesning for blinde eller svaksynte.
• Ønsk nye naboer velkommen ved f. eks å gi dem noe hjemmebakt eller 

invitere dem på middag før de har fått pakket ut kjøkkenutstyret.
• Stille opp som frivillig til å kjøre interesserte og medlemmer (både unge 

og eldre) som ellers ikke ville kunne komme i kirken. Å gjøre det mulig 
for medlemmer og andre å høre Guds ord forkynt, er en viktig form for 
evangelisering.

• Inviter til en filmkveld i Adventistkirken, eller hjemme hos noen. Norsk 
Bokforlag selger en rekke filmer på DVD med et klart kristent budskap. Før 
filmen kan det være en kort innledning av temaet. Etterpå kan det eventuelt 
være en diskusjon basert på det de har sett. Til slutt kan man servere en 
forfriskning.

• Spesiell «besøkssabbat». Inviter besøkende til en spesiell besøkssabbat i 
din lokale adventistkirke. Det kan være naboer til kirken, folk på stedet 
generelt, venner fra skolen, brevskole-elever, kontakter fra møteserier osv. 
Tilby et spesielt program, ha litt ekstra sang og musikk, en lunsjbuffet, en 
videofremvisning med etterfølgende diskusjon el.



Tillegg til misjonsfortellingene

BULGARIA
1. Den bulgarske unionen har 118 kirker, 104 grupper og 7084 medlemmer, 32 per menighet i snitt.
2. Med en befolkning på 7 076 000 er det en adventist per 999 mennesker i Bulgaria.
3. I 1899 ble Veien til Kristus den første adventistboken på bulgarsk.
4. Bulgaria har ingen statskirke, men de fleste tilhører den ortodokse tro.
5. Klosteret i Rila har et trekors med 140 mikroskopiske scener fra Bibelen. Den største av de 1500 

figurene er mindre enn et riskorn. 
6. Bulgaria har ikke endret navn siden landet ble til i 681 e.Kr.
7. Plovdiv er nest største by i Bulgaria og ble grunnlagt for 7000 år siden. Det er den eldste byen i Eu-

ropa utenfor Hellas.
8. Den berømte bulgarske roseoljen brukes i noen av verdens mest populære og dyreste parfymer. Det 

skal 1000 roseblomster til for å lage ett gram roseolje.
9. 1. mars hvert år er Baba Marta-dagen. Da bytter bulgarer martenitsi, små pyntegjenstander av hvitt og 

rødt garn, gjerne som to dukker, en mannlig og en kvinnelig. Man går med martenitsi fra Baba Marta-
dagen til bæreren ser en stork, svale eller et tre som blomstrer (eller til slutten av mars) og symbolise-
rer slutten på vinteren.

10. Det første digitale uret ble oppfunnet av bulgareren Peter Petroff.
11. Når bulgarerne rister på hodet, betyr det ja, og et nikk betyr nei.
12. Det offisielle språket i Bulgaria er bulgarsk, og alle taler det. Det er det eldste skrevne slaviske språket 

som fins og skrives med kyrilliske bokstaver.
13. Det kyrilliske alfabetet ble oppfunnet av to bulgarske munker (Cyril og Methodius) på 900-tallet.
14. Bulgarsk mat er påvirket av gresk og tyrkisk, med retter som baklava og shopska-salat. Salat er så 

populært at kjøttforbruket i Bulgaria er under gjennomsnittet for Europa.
15. Nasjonalinstrumentet er sekkepipe, eller gaida på bulgarsk. Utenom Bulgaria er det bare Skottland og 

Irland som bruker sekkepipe i sin folkemusikk.
16. Ifølge Mensa skårer bulgarerne nest høyest på IQ-tester. Bulgareren Daniela Simidchieva skåret 200.
17. Rila er en fjellgruppe sørvest i Bulgaria og den høyeste på Balkan. Den høyeste toppen er Musala, på 

2925 meter.
18. Bulgaria har tre nasjonalparker, 11 naturparker og 54 naturreservater. Skog dekker 35 % av landet, og 

rådyr, bjørn, villsvin, ulv, rev, grevling, sjakaler og gaupe finnes der.
19. I Ivanovo har man en gruppe monolittiske kirker, kapeller og klostre som er hogd ut av fjellet. I hulene 

i området bodde munker fra 1200- til 1600-tallet. De hogde celler, kirker og kapeller ut av fjellet.
20. Sammen med Bachs og Mozarts største verker ble den bulgarske folkesangen Izlel e Delio Haydutin 

sendt ut i rommet med Voyager 1 og Voyager 2 i 1977.
21. Den legendariske musikeren, poeten og profeten Orfeus i gresk mytologi skal ha kommet fra Trakia, 

som for en del ligger i Sør-Bulgaria.
22. Bulgaria var alliert med Tyskland i 2. verdenskrig, men var ett av bare to land (Finland var det andre) 

som beskyttet sine jøder mot å bli sendt i konsentrasjonsleirer.
23. Bulgarias folketall faller pga. lav fødselsrate og emigrasjon. Folketallet vil trolig falle med en tredje-

del innen 2060.
24. Kozunak er et populært tradisjonsrikt brød som bulgarerne spiser mye av, særlig i påsken.
 

TSJEKKIA
1. Den tsjekkoslovakiske union har 191 kirker, 42 grupper og 9736 medlemmer, et snitt på 42.
2. Med et folketall på 16 031 000 er det en adventist per 1338 mennesker i Tsjekkia og Slovakia.
3. Trykkeriet i Hamburg produserte adventistbrosjyrer på tsjekkisk allerede i 1890. Den tsjekkiske bap-
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tisten Antonin Simon i Hamburg leste dem og ble samme år adventist. Han oversatte flere brosjyrer. 
Senere bosatte han seg utenfor Praha. Medlemmene av familien Simon var aktive misjonærer, og 
mange av deres kontakter og naboer ble adventister.

4. Det gamle monarkiet Østerrike-Ungarn var sterkt imot forsøk på å spre protestantisme, spesielt med 
trykksaker. Adventister som solgte bøker, ble ofte arrestert i 1912.

5. Tsjekkia er et av de minst religiøse land i verden. Bare 19 % bekjenner en gudstro.
6. Karl Capek var den første som brukte ordet robot (i skuespillet R. U. R.) om skapninger som kunne 

utføre arbeid mennesker ikke vil gjøre og som ikke hadde sjel. Robota betyr kjedelig eller hardt arbeid 
på tsjekkisk.

7. Den astronomiske klokken i hovedstaden Praha ble installert i 1410 og er den eldste i verden.
8. Praha slott er det største i verden, med over 700 rom, og det dekker 70 000 kvadratmeter. Det er 570 

meter langt og 130 meter bredt i snitt.
9. Dukketeater er veldig populært blant barn og voksne, og det holdes festivaler over hele landet hvert år. 

Dukkemuseet i Praha har verdens største samling.
10. Den tsjekkiske republikk er verdenskjent for håndverkslagd munnblåst kunstglass og krystall.
11. Tsjekkiske oppfinnelser: lynavleder, skrupropell, moderne kompass, sukkerbiter, fotogravyr, buelam-

pen, Semtex og myke kontaktlinser osv.
12. Tyskland okkuperte Tsjekkoslovakia under 2. verdenskrig. Fra 1946 var landet kommunistisk. I 1989 

kollapset kommunistregimet, og i juni 1993 ble Tsjekkoslovakia oppløst. Det ble to uavhengige stater, 
Tsjekkia og Slovakia.

13. Skoda Auto er Europas største bilprodusent og har hovedsete i Tsjekkia.
14. Det er over 2000 slott i Tsjekkia, den største tettheten av slott i verden.

TYSKLAND
1. Den tyske union har 553 kirker, 32 grupper og 34 793 medlemmer, et snitt på 59.
2. Med et folketall på 83 102 000 er det en adventist per 2389 innbyggere.
3. Allerede i 1844 var det spredte sabbatsholdere og små grupper som ventet på Kristi gjenkomst. Det 

var kristne i Bayern som holdt sabbat, inspirert av en mann med navn Tennhardt fra 1700-tallet. I 1902 
ble to menn i Württemberg som hadde holdt sabbaten i 50 år, døpt og tillagt menigheten.

4. I 1889 ble Hamburg valgt som hovedsete for adventistenes arbeid i Tyskland. Det første treningsinsti-
tuttet for tyskere ble holdt her den sommeren. Som resultat av kolportørarbeidet ble tolv mennesker 
døpt i 1889, hvoretter det ble organisert en menighet på 25 medlemmer.

5. Ca. to tredjedeler av folket er kristne, like mange katolikker og protestanter, men flest protestanter i 
nord og flest katolikker i sør. Det er fire millioner muslimer og 100 000 jøder.

6. Tyskland grenser til Danmark, Polen, Tsjekkia, Østerrike, Sveits, Frankrike, Belgia, Luxemburg og 
Nederland. 

7. Når tyskere hilser, kysser de på kinnet eller de håndhilser.
8. Etter 2. verdenskrig ble Tyskland delt i Øst- og Vest-Tyskland. Berlinmuren falt i 1990, og siden har 

landet vært gjenforenet.
9. Påskeharen har sin opprinnelse i Tyskland. Ifølge legenden ble en fugl forvandlet til en hare en vinter, 

og den kunne legge egg.
10. Juletreet kommer fra Tyskland, også pepperkakehusene. De ble først laget i Nürnberg. På slutten av 

1800-tallet begynte de å kunne ses i folks hus ved juletider.
11. Oktoberfest er verdens største folkefest. Den holdes i München og varer i 16-18 dager til den første 

helgen i oktober, med 6 millioner besøkende hvert år. Den har vært feiret siden 1810.
12. Verdens trangeste gate ligger i Reutlingen. Det er en allé, bare en fot bred på det trangeste, mellom to hus.
13. Zoologischer Garten Berlin er den eldste og best kjente dyrehagen i Tyskland. Den dekker 34 hektar 

og ligger i Tiergarten. Med over 1500 ulike arter og 17 000 dyr er dette den største samlingen arter i 
verden.
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14. Johannes Gutenberg trykket verdens første bok, en bibel, i 1450-årene.
15. Tyskland er kjent for diktere og tenkere, og komponister: Back, Beethoven, Händel, Schumann, 

Mendelssohn, Brahms, Wagner og Strauss var tyskere. Blant noen av verdens største filosofer er Kant, 
Hegel, Schopenhauer, Nietzsche og Heidegger. Blant berømte tyske forfattere er Goethe, Schiller, 
Hoffmann og Remarque. Blant kjente kunstnere er Holbein, Dürer, Friedrich og Klee.

16. Tyskland er en av verdens største bilprodusenter og selger 6 millioner biler i året (2015).
17. Over 100 tyskere har fått Nobel-prisen i sitt felt, deriblant Albert Einstein.

ITALIA/SICILIA
1. Den italienske union har 110 kirker, 18 grupper og 9491 medlemmer, et snitt på 74 medlemmer.
2. Med et folketall på 61 012 000 er det en adventist per 6428 innbyggere.
3. Italia var det første europeiske landet hvor adventismen ble forkynt. M.B. Czechowski var en tidligere 

katolsk polsk prest som ble døpt i 1857 og hadde arbeidet blant fransktalende i Amerika. Han kom til 
Torre Pellice i valdenserdalene i Piedmont i Nord-Italia i 1864, der han underviste om adventistenes 
lære.

4. Adventistenes universitet i Italia, Villa Aurora, ligger i Firenze og underviser i teologi og italiensk, 
kunst og kultur.

5. Sicilia er den største og folkerikeste øya i Middelhavet. Den fyller over 25 000 kvadratkilometer og er 
større enn Sardinia og Kypros, som er de to nest største.

6. Etna er Europas høyeste aktive vulkan.
7. Mellom Sicilia og fastlandet ligger Messinastredet. Det er bare 3 km bredt på det smaleste.
8. Sicilia har opplevd mye avskoging siden romernes tid, da landet ble omgjort til landbruksjord. Kli-

maet ble gradvis tørrere, og elver tørret ut. Sentrale og sørvestre deler av øya er nesten uten skog.
9. Sicilia har et rikt dyreliv, inkludert rev, snømus, mår, rådyr, villsvin, hulepinnsvin, padde, vipera aspis, 

kongeørn, vandrefalk, hærfugl og stylteløper.
10. Sicilia er velkjent for variert og deilig mat. Best kjent er nok cannoli - rørformet skall av fritert deig 

som tradisjonelt fylles med søtet ricotta.
11. En av Sicilias kulturtradisjoner er Opera dei Pupi, en dukketeaterfremføring av romantiske dikt som 

Rolandskvadet og Orlando Furioso.
12. Den sicilianske coppola er en tradisjonsrik flat skyggelue (gjerne laget av tweed) som menn bruker. 
13. De fleste taler både siciliansk og italiensk. 

ROMANIA
1. Den rumenske union har 1089 kirker, 243 grupper og 64 295 medlemmer, et snitt på 48.
2. Med et folketall på 19 596 000 er det en adventist per 385 innbyggere.
3. Adventistenes lære ble først forkynt i Romania av M.B. Czechowski, en tidligere katolsk polsk prest 

som hadde lært om sabbaten og Jesu snare gjenkomst i Amerika. Vinteren 1868-69 kom han til Roma-
nia og talte i Pitesti, der tolv mennesker tok imot budskapet.

4. Navnet Romania kommer av det latinske ordet ”Romanus” og betyr ”innbygger i Romerriket”.
5. Slottet Peles i Sinaia var det første europeiske slottet som ble opplyst bare av elektrisitet, som ble 

produsert av slottets egen kraftstasjon, og sentralvarmesystemet fra 1888 brukes ennå.
6. Verdens høyeste trekirke, og den nest høyeste trestrukturen i Europa, ligger i Sapanta Peri i Marmures 

nordvest i Romania. Kirken er 78 meter høy, og øverst troner et syv meter høyt kors som veier 454 kg.
7. Den første perfekte tier i turn ved et OL gikk til rumeneren Nadia Comaneci i skranke i Montreal i 

Canada i 1976.

SLOVAKIA
1. Den tsjekkoslovakiske union har 191 kirker, 42 grupper og 9736 medlemmer, et snitt på 42.
2. Med et folketall på 16 031 000 er det en adventist per 1338 mennesker i Tsjekkia og Slovakia.
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3. Den slovakiske grunnloven garanterer religionsfrihet. 62 % er romersk katolske, 8,9 % protestanter, 
3,8 % gresk katolske, 0,9 % ortodokse, 13,4 ateister og 10,6 % oppgir ikke noen tro.

4. Martina Hingis er tidligere nr. 1 i tennis. Hun ble født i Slovakia i 1980 og har slovakisk far og tsjek-
kisk mor.

5. Štefan Banič (1870-1941) oppfant den først aktivt brukte fallskjermen og patenterte den i 1913.
6. Slovakia har verdens største antall slott og herregårder per innbygger. Landet har 180 slott og 425 her-

regårder.
7. Den pittoreske landsbyen čičmany i Nord-Slovakia er verdens første reservat for folkearkitektur. 

Landsbyen er spesielt berømt for sine tradisjonelle trehus som er dekorert med hvite geometriske 
mønstre som man også finner på folkedrakten til befolkningen.

8. Det er nesten 50 godt bevarte trekirker i Slovakia, og mange av dem står på UNESCOs liste. Den 
eldste og best bevarte er St. Francis av Assisi-kirken i Hervartov fra 1500.

9. Ifølge en studie fra 2009 er slovakene den befolkningen i verden som har høyest andel sigøynergener 
uten selv å være sigøynere eller romfolk.

10. Hulene i Slovakia er så uvanlige at et stort antall av dem står på UNESCOs verdensarvliste. De sjeldne 
blomsterlignede aragonitt-formasjonene kan ses her.

11. De populæreste idrettene i Slovakia er ishockey og fotball.
12. Bryndzové halušky er en av nasjonalrettene i Slovakia. Den består av små potetboller (halušky) og en 

myk fåreost (bryndza). Det holdes en årlig bryndzové halušky-festival i Turecká med en spisekonkur-
ranse.

SPANIA
1. Den spanske union har 110 kirker, 54 grupper og 16 748 medlemmer, et snitt på 102.
2. Med et folketall på 46 687 000 er det en adventist per 2788 innbyggere.
3. Spania kom inn under Latin Union Conference da den ble organisert i 1902. B.G. Wilkinson, Jean 

Vuilleumier og Jules Robert kom og vurderte mulighetene for misjonsarbeid i Spania i 1903, spesielt 
i Barcelona og Madrid. Etter fire uker kunne de levere en god rapport, for ”Gud har åpnet en vei” (i 
Messager de la Prophétie, mai 1903, 43).

4. Tusenvis av adventistbøker er solgt på fastlandet og på øyene. Helseboken Guia Practica de la Salud 
var en stor suksess.

5. Ifølge en studie fra 2012 er 70 % katolikker, men bare 13,6 % går i kirken.
6. Spansk er det nest mest utbredte talespråket i verden etter kinesisk. 437 millioner har det som mors-

mål. Kastiljansk spansk er det offisielle språket, men i Catalonia, Baskerland og Galicia har katalansk, 
baskisk og galisisk offisiell status.

7. Hovedstaden Madrid ligger midt i landet og har 3 mill. innbyggere. Det eldste kjente navnet for byen 
var Magerit og kommer av navnet på en festning som ble bygd ved elva Manzanares på 800-tallet. Det 
betyr ”sted med overflod av vann” på arabisk.

8. Miguel Cervantes Saavedra var en spansk forfatter. Han regnes som det spanske språks største forfat-
ter og en av verdens fremste forfattere. Han skrev Don Quixote i 1605. Den regnes som den første mo-
derne roman og er oversatt til over 140 språk og dialekter. Etter Bibelen er den verdens mest oversatte 
bok.

9. Den første kjente stiftemaskinen ble laget i Baskerland på 1700-tallet for den franske kongen Ludvig 
15, og hver eneste stift hadde kongens emblem.

10. Spania produserer over halvparten av verdens olivenolje – over 1,5 mill. tonn, og nesten alt kommer 
fra Andalusia i sør.

11. Restaurante Botín i Madrid regnes som verdens eldste restaurant. Den har vært åpen siden 1725.
12. Sommer-OL 1992 ble holdt i Barcelona, Spanias nest største by.

Ukedag
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