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Ugens vers

Introduktion

Ugens tekster

”Lovet være Herren, vore fædres Gud, som gav kongen den tanke 
at smykke Herrens hus i Jerusalem“ (Ezra 7,27).

Kalder Gud mennesker til at udføre bestemte opgaver? Er der kri-
terier, der gør en person bedre kvalificeret end andre til en bestemt 
opgave? Har Gud andre kriterier, end mennesker har? De fleste af os 
ville nok sige ja, især til de to sidste spørgsmål. Til tider forbereder 
Gud os gennem uddannelse eller erfaringer til en speciel opgave. Til 
andre tider vælger han os ganske enkelt til at tjene ham, fordi vi er 
villige og ydmyge. Men det er ikke altid let at vide, hvad Guds kald til 
os er. Bibelen er fuld af beretninger om mennesker, som Gud valgte 
til en bestemt opgave.

Ezra og Nehemias blev kaldt af Gud til en helt bestemt opgave, nem-
lig at genopbygge det, der lå i ruiner. Men genopbyggelse indbefat-
tede i dette tilfælde flere forskellige opgaver. De skulle føre Israels 
folk tilbage til Jerusalem og genopbygge templet og byen. Samtidigt 
skulle de lære folket om Gud og frem for alt vejlede dem, så de atter 
fik et engageret forhold til ham. Her kan vi se et kald fra Gud af me-
get stor betydning.

· Ezra 7,10
· Neh 1,1-11
· Dan 9,24-27
· Dan 8
· Rom 8,28-29
· Rom 9
· 2 Mos 3-4

Guds kald
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 Ezra 7,10

 Neh 1,1-11

Til at 
tænke over

13. OKTOBER 2019

Ezra og Nehemias’ kald

Vi kan godt sige, at Ezra blev valgt af forskellige årsager: 1) han var 
villig til at gå; 2) han var en leder; og 3) han var en meget dygtig 
skriftlærd og lærer. Og vi kan sikkert finde flere begrundelser. Men 
et enkelt vers viser måske allerbedst, hvorfor Ezra blev givet denne 
opgave.

Hvad siger denne tekst om Ezra? På hvilken måde har Ezra mon 
”sat sig for at granske Herrens lov og følge den“?

Det ord, der oversættes med ”sat sig for“, kommer fra det hebraiske 
ord kun. Ordet kan oversættes med forberedt, sat, være fast, grund-
fæstet, være stabil eller sikker. Den sande mening af denne udtalelse 
lader altså til at betyde, at Ezra havde taget en fast beslutning eller i 
sit hjerte sat sig for at følge Gud.

Efter sin ankomst til Jerusalem viste Ezra i praksis, hvad det be-
tyder at være overgivet til Gud, og han underviste Guds ord i Jeru-
salem i 13 år. Måske følte han ikke, at hans arbejde i de 13 år gav 
noget resultat. Men da muren var færdig, kaldte folket selv alle til 
samling. De gjorde det ikke under tvang, men fordi de ønskede det. 
Guds ord, som de havde hørt fra Ezra, havde slået rod.

Hvordan blev Nehemias udvalgt?

Nehemias følte stærkt for Guds folk. Han blev meget urolig, da han 
hørte, at arbejdet i Jerusalem var gået i stå. Nehemias havde en glø-
dende interesse for sagen, og ligesom Ezra meldte han sig frivilligt 
til opgaven. Gud besvarede begges bønner og ønsker. Nogle gange 
tror vi måske, at hvis vi kan lide noget, kan det ikke være fra Gud; 
for Gud vil kun give os vanskelige opgaver, som vi måske ikke har 
lyst til at udføre. Men hvis vi vandrer med Gud, vil vores ønsker om 
at gøre noget, vi synes om, ofte være givet af Gud. Gud ønsker, at vi 
skal have en glødende interesse for det, vi gør for ham.

Hvordan har du erfaret, at Gud har kaldt dig til at gøre noget for 
ham, som du holder af at gøre?
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 Dan 9,24-27

Til at 
tænke over
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Profetisk timing

I den første lektie i dette kvartal så vi, hvordan Gud kaldte Zerubba-
bel (ca. 538 f.Kr.) og Ezra (457 f. Kr.) til specielle opgaver. I den an-
den lektie så vi på Guds kald til Nehemias (444 f.Kr.). Det er vigtigt, 
at vi forstår, at disse kald blev givet i overensstemmelse med Guds 
forudviden. Zerubbabel blev fx påvirket af Gud til at udføre en helt 
specifik opgave i forbindelse med afslutningen af de 70 års landflyg-
tighed, som Jeremias havde profeteret om.

I hvilket år modtog Ezra kaldet til tjeneste? Det var det samme år, 
hvor kong Artaxerxes udsendte sin befaling. Hvorfor er dette år 
betydningsfuldt i profetisk sammenhæng? 

Dan 9,25 siger: ”Fra den tid ordet om at genopbygge Jerusalem ud-
gik, og indtil der kommer en salvet fyrste, er der syv uger. I 62 uger 
skal det stå genopbygget.“ Den sidste uge af denne profeti omtales 
i vers 27. Siden en uge består af syv dage, svarer en profetisk uge til 
syv faktiske år (4 Mos 14,34; Ez 4,5-6). Derfor taler denne profeti 
om 70 uger, som svarer til 490 år. Det er vigtigt at besvare spørgs-
målet om, hvornår opfyldelsen af denne profeti på 70 uger begyn-
der. Teksten siger, at det vil være fra det tidspunkt, hvor befalingen 
om at genopbygge Jerusalem udgår.

Der var i alt tre befalinger om det jødiske folks genoprettelse. 
Kyros, Dareios og Artaxerxes gav alle sammen befalinger om gen-
opbyggelse. Men kun dekretet fra Artaxerxes indeholder en bestemt 
henvisning til Jerusalem som by, og kun dette dekret bliver sammen-
kædet med lovpris til Gud for hans indgriben (Ezra 7,27-28).

Vi regner begyndelsen af profetien om de 70 uger som år 457 
f.Kr., som var kong Artaxerxes’ syvende regeringsår, som det frem-
går af Ezra 7,7-26. Og fordi år 457 f. Kr. også er begyndelsen på 
profetien om de 2300 aftener og morgener i Dan 8,14 (se studiet for 
i morgen), er denne befaling begyndelsestidspunktet for begge disse 
profetier. De 70 uger slutter i år 34 e.Kr., som svarer til det tidspunkt, 
hvor evangeliet også bliver forkyndt for hedningerne. Det markeres 
ved forfølgelse af de første kristne og Stefanus’ martyrdød. Midten 
af den sidste uge er år 31 e.Kr., hvor Jesus døde på korset.

Gennemgå profetien i Dan 9,24-27. Hvordan viser den med for-
bløffende nøjagtighed Jesu gerning på jorden? Hvordan hjælper 
sådanne profetier os til at blive styrket i vores tro?
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 Dan 8
især v. 14.26-27

15. OKTOBER 2019

70 uger / 2300 aftener og morgener

Ordet ”fastsat“, som vi finder i Dan 9,24 ”Halvfjerds uger er fast-
sat“, betyder bogstaveligt ”skåret af“. Ordet, som oversættes med 
”fastsat“, er ikke benyttet andre steder i Biblen; men det findes i 
anden jødisk litteratur, og det betegner noget, der er ”skåret af“ 
fra noget længere. Daniel 8 giver profetien om de 2300 aftener og 
morgener, hvis begyndelsestidspunkt ikke gives i kapitel 8. Det er 
derfor logisk, at når det næste kapitel (Dan 9) taler om 490 år som 
”fastsat“ eller ”skåret af“, kan det kun være ”skåret af“ perioden 
på de 2300 profetiske år, som blev omtalt i det foregående kapitel. 
Hvad skulle denne periode ellers være ”skåret af“ fra, end en anden 
og længere tidsprofeti?

Hvori bestod den del af synet, som ikke blev forklaret?

Der er mange grunde til, at profetierne om de 70 uger i Dan 9,24-27 
og om de 2300 aftener og morgener i Dan 8,14 hører sammen. (1) 
begge to er tidsprofetier; (2) de specifikke udtryk ”syn“ og ”for-
stod/forstår“ (se Dan 8,26-27 og 9,23); (3) forklaringen på begge 
disse profetier blev givet af Gabriel (se Dan 8,16 og 9,21); (4) den 
eneste del af synet i Dan 8, som ikke blev forklaret, var synet om de 
2300 aftener og morgener i Dan 8,14; (5) Dan 8 indeholder synet 
og dernæst en delvis forklaring af det, mens Dan 9 kun indeholder 
forklaringen, i dette tilfælde forklaringen af den eneste del af Dan 
8, som ikke blev forklaret, nemlig profetien om de 2300 dage i Dan 
8,14, der også var den eneste del af synet, som Daniel ikke forstod 
(se Dan 8,27).

De oplysninger, vi får i Ezras Bog, udfylder de manglende dele 
af de profetiske forudsigelser i Daniels Bog, nemlig hvornår vi skal 
begynde den historiske beregning af den profetiske tid omkring af-
gørende sider ved Kristi tjeneste og gerning for os.

TIRSDAG

”2300 aftener og morgener!
Derefter skal helligdommen få sin ret tilbage.“

Dan 8,14
”Halvfjerds uger 

er fastsat for dit folk“ Dan 9,24

7 uger 

457 f.Kr. 

•  Artaxerxes befaler at genopbygge 
Jerusalem (Dan 9,25) 

•  Jerusalems mure genopbyges (Dan 9,25)

• Messias salves med Helligånden ved dåben (Dan 9,25; Matt 3,16) 
• Messias fjernes uden dom (Dan 9,26)
• Evangeliet går til hedninger (Dan 9,26)

• Afslutningen på 
de 2300 aftener 

og morgener

408 f.Kr. 27 e.Kr. 34 e.Kr. 31 e.Kr. 1844 e.Kr. 

62 uger 1 uge 
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 Rom 8,28-29

 Rom 9

 Til at 
tænke over
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Guds udvælgelse

Der tales meget om, at Gud udvælger os til at gøre bestemte ting. 
Der findes mange forskellige meninger om, hvad det indebærer. 
Hvad siger Bibelen om udvælgelse?

Hvad kalder Gud os til? Hvad udvælger han os til eller hvad har 
han bestemt os til?

Dette afsnit siger helt specifikt, at Gud forud har bestemt mennesker 
til at formes efter sin søns billede. Det siger ikke, at Gud forudbe-
stemmer os til enten at blive frelst eller gå fortabt, og at vi selv ikke 
har noget valg. Udvælgelsen har altså at gøre med vores forvandling. 
Vi skal forandres, så vi genspejler Guds søn. Denne forvandling bli-
ver dernæst lovet i det efterfølgende vers (Rom 8,30), hvor Paulus, 
brevets forfatter, siger, at dem, som Gud kalder, retfærdiggør og hel-
liggør han også. Det overlades altså ikke til os selv at retfærdiggøre 
og helliggøre os, men Gud lover at denne forvandling sker gennem 
hans kraft.

Hvilken slags udvælgelse eller kald fra Gud beskrives i dette 
kapitel?

I Rom 9 drøfter Paulus Guds udvælgelse til en speciel opgave. Israels 
folk blev udvalgt til at bringe de gode nyheder om Gud til verden. 
Udtrykket ”Jeg elskede Jakob, men hadede Esau“ (Rom 9,13) bliver 
ofte fejlagtigt opfattet, som om Gud kun elskede den ene af brød-
rene. Men i sammenhængen i dette afsnit siger Paulus, at Jakob blev 
udvalgt, mens Esau ikke blev det. Hvad blev Jakob udvalgt til? Til at 
være far for Israels folk. Der findes altså to slags udvælgelse/bestem-
melse fra Guds side. For det første har Gud valgt at tilbyde frelse til 
alle og ønsker, at vi skal forvandles til hans søns billede. For det an-
det udvælger Gud forskellige mennesker til specifikke opgaver.

Hvorfor bør det være en opmuntring for dig at vide, at Gud forud 
har besluttet at tilbyde dig frelse? Betyder det, at dine valg ikke 
kan føre til, at du mister den frelse, som Gud tilbyder?

ONSDAG
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2 Mos kap. 3-4

 Til at 
tænke over

17. OKTOBER 2019

Vores ansvar

Hvis vi er kaldt af Gud, har vi stadigvæk vores frie vilje til at tage 
imod eller afvise dette kald, ligesom vi har en fri vilje til at modtage 
eller afvise den frelse, han tilbyder os. Han kan placere os i bestemte 
stillinger; men vi kan vælge ikke at følge hans befalinger. Han ønsker, 
at vi skal blive ham lig, men han ønsker også, at vi skal udføre be-
stemte opgaver for ham. Når Gud kalder os til en bestemt opgave, er 
det en del af hans plan for vores frelse. Ved at gøre det, han kalder 
os til, viser vi i vores liv, at den frelse, han har givet os, er virkelig.

Kong Saul blev givet stillingen som konge. Desværre gav han al-
drig sit hjerte helt til Gud, selv om han fik den opgave. Bare fordi en 
person bliver kaldt af Gud til at gøre noget specielt for ham, betyder 
det ikke, at vedkommende vil tage imod Gud. Vores frie vilje forbli-
ver den afgørende faktor, og hvis vi ikke følger Guds ledelse, kan vi 
miste det hele.

Hvad lærer dette os om, hvad der sker, når Gud kalder nogen til en 
opgave?

Vores svar kan være som Ezras og Nehemias’, som tog opgaven på 
sig uden at stille spørgsmål. Eller det kan være som Moses’, der kom 
med indsigelser og spørgsmål. Moses endte med at gå, men ikke 
uden at forsøge at komme ud af det. Han protesterede og påstod, at 
han ikke var god nok, at han var et nul, som ikke havde nogen vigtig 
stilling. Så hvorfor skulle farao lytte til ham? Han var også bekymret 
over, om jødefolket ville tro ham eller lytte til ham, og hele indsatsen 
ville måske være forgæves. I tillæg klagede han over, at han ikke var 
kvalificeret – ”Jeg har ikke ordet i min magt og har aldrig haft det“ 
(2 Mos 4,10) – og ikke havde de nødvendige evner. Til sidst bad han 
direkte Gud om at finde en anden. Men når vi læser beretningen om 
Moses, ser vi, hvilken mægtig, men fejlende leder, Moses blev. Han 
udførte trofast den gerning, som Gud havde kaldet ham til.

Hvilke undskyldninger kommer vi ofte med, som forhindrer os i at 
gøre det, vi ved, Gud ønsker, at vi skal gøre?

TORSDAG
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·  Ellen White, Profeter og konger, s. 340 om profetien om de 70 
uger og dens historiske opfyldelse.

”Tiden for Kristi komme, hans salvelse ved Helligånden, hans død og 
evangeliets udbredelse til hedningerne var tydeligt udpeget. Det var 
det jødiske folks privilegium at forstå disse profetier og at erkende 
deres opfyldelse gennem Jesu mission. Kristus indprentede sine di-
sciple, hvor betydningsfuldt det var at studere profetierne. Idet han 
henviste til den profeti, som Daniel havde modtaget med hensyn 
til deres tid, sagde han: ‘Den, der læser dette, skal mærke sig det!’ 
Matt 24,15. Efter sin opstandelse udlagde han for sine disciple, hvad 
der hos ‘alle profeterne … stod om ham’ Luk 24,27. ‘Kristi Ånd i dem 
… vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge’ 1 Pet 
1,11)“ (Ellen White, Jesu liv, s. 158).

1. Tænk nøjere over tanken om, at Gud kalder dig til at gøre noget, 
du elsker at gøre. Tænk over, hvilke principper du bør følge for 
at vide, at du gør Guds vilje, ikke kun når det gælder noget, du 
synes om at gøre, men generelt.

2. Læs beretningen om Jonas. Hvordan han reagerede på Guds 
kald. Hvad kan vi lære af hans erfaring? Sammenlign det Jonas 
gjorde, med det Paulus gjorde, da han blev kaldt af Gud (se ApG 
9,1-20). Hvad var den store forskel?

3. ”Beretningen om Judas tegner et billede af den sørgelige af-
slutning på et liv, der kunne have været til Guds ære. Hvis Judas 
var død før sin sidste rejse til Jerusalem, ville han være blevet 
betragtet som et menneske, der var værdig til at have sin plads 
blandt de tolv, og som én, der ville blive dybt savnet“ (Ellen 
White, Jesu liv, s. 519). Tænk over beretningen om Judas. Havde 
Gud forud bestemt, at det skulle gå ham, som det gik? Hvilken 
rolle har vores valg? Har vi frihed til at vælge?

Spørgsmål til
drøftelse

Til videre studium

FREDAG
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• Tænk over det at være kaldet.
- Har du nogensinde følt et kald fra Gud? 
- Hvordan kan du vide, om det, du har lyst til, er fra Gud? Hvor-

dan vil du finde ud af det?
- Skal du acceptere eller godkende hver gang, nogen fortæller, at 

de har et kald fra Gud? Hvilke kriterier skal vi sætte?

• Hvem har Gud bestemt til frelse?
- Alle? En forud fastsat gruppe? De mennesker, der reagerer på 

Guds invitation i tro og tillid? Eller …?
- Har Gud forud bestemt nogle mennesker til fortabelse?

• Den nøje forbindelse mellem Daniel 8 og Daniel 9 er af stor 
betydning for forståelsen af profetierne i disse kapitler. Lektien 
fremhæver én af forbindelserne mellem de to kapitler, nemlig be-
tydningen af det ord, der på dansk er oversat med ”fastsat“ i Dan 
9,24 og kan have betydningen ”afskåret“. 

• Der findes mange andre træk, som binder disse to kapitler sam-
men. Gabriel har forklaret alle dele af synet i kapitel 8 til Daniel, 
undtaget tidsperioden. Han kommer nu på Daniels anmodning 
tilbage for at forklare, hvad der mangler at blive forklaret.

Få evt. en person til at studere disse to kapitler i brevskolens kursus 
om Daniels Bog og uddybe forbindelsen mellem Daniel 8 og 9 for 
klassen.

• Vil du godtage, hvis andre er kritiske over for dig, hvis du påstår, 
at du har et kald fra Gud?

• Har de retten til at stille spørgsmål, undersøge og tjekke, om du 
har ret? Eller har de bare at lytte?

• Den nye danske oversættelse skriver Dareios i stedet for Darius. 
Det skyldes, at man har valgt den græske frem for den latinske 
stavemåde. Havde man fulgt den hebraiske, havde man skrevet 
Darjawesh.

 Uddybende 
spørgsmål

 

 Guds Ord

 

 Klassens 
aktiviteter

 Personligt 
kristenliv

 Ord og udtryk
 

Aktiviteter og dialog

TIL SABBATTEN | 19. OKTOBER 2019DIALOG


