
Spørgsmål til teksten: noter til Femte Mosebog 

Af Dr. Paul B. Petersen  

Denne fil vil løbende blive opdateret. Har du et specifikt spørgsmål til en af teksterne i Femte Mosebog, er 

du inviteret til at sende dem til paul.petersen@adventist.dk, og vi vil tilstræbe os på at bringe svaret her. 

 

Tekst Ord / Udtryk i DO 
1992 

Kommentar 

1,1 ”Den tale” Den danske oversættelse kan give det indtryk, at det kun drejer sig om 
en enkelt tale. Det hebraiske flertalsord hadebarim – ordene, her i 
bestemt form, hvor ha er det bestemte kendeord – dækker snarere en 
række taler, som Moses holdt for folket. Nogle kan have været holdt 
ved tidligere anledninger og opsummeret igen her. 

Fjerde Mosebog afsluttes med sætningen: ”Det var de befalinger og 
retsregler, Herren gav israelitterne gennem Moses på Moabs sletter” (4 
Mos 36,13). Forskellen mellem ”befalinger og retsregler” (mitsvot og 
mishpatim) i Fjerde Mosebog og ”ord” (debarim) i Femte Mosebog 
markerer en væsentlig ændring. Moses giver i sine afskedstaler ikke 
bare love og regler. De tidligere Mosebøger har i vid udstrækning 
gengivet lovene uden forklaring eller begrundelse. De er ganske enkelt, 
hvad Gud befaler. 

Men lovene i Femte Mosebog (specielt fra kap 12-28) bliver indledt 
med elleve kapitler, hvor Moses i flere taler fortæller historien om 
befrielsen fra slaveriet i Egypten, og hvor han inspirerer og motiverer. 
De efterfølgende forbandelser og velsignelser (kap. 29-31) afrundes 
med en stærk pastoral appel, og bogen afsluttes med smuk poesi af 
profetisk karakter i Moses’ sang (kap. 32) og velsignelsen af stammerne 
(kap. 33). 

 Ørkenen, Araba-
lavningen etc. 

Se listen over navne i den fil, som er kaldt Personer og Steder i Femte 
Mosebog, hvor der er udførlig forklaring på alle personer og 
geografiske steder omtalt i bogen. 

1,3 ”Den ellevte måned” Faldt i januar-februar. Jødisk tradition siger, at Moses holdt disse taler 
over en periode på et halvt år, og at han sluttede i den sjette måned i 
31,1. 

1,5 ”At indprente denne 
lov” 

Betydningen af udsagnsordet (på hebraisk piel-formen beʼer) er at 
”gøre klar/tydelig”, jf. 5 Mos 27,8 og Hab 2,2. Moses forklarer altså i 
sine taler betydningen af Guds ”lov”  
Ordet ”lov” er oversat fra det hebraiske torah, som egentlig har 
betydningen undervisning, belæring og henviser generelt til Guds 
åbenbarede vilje (jf. Es 8,20). Først senere anvendes det specifikt om de 
fem Mosebøger. 

1,1-5 Opbygning De første fem vers indleder den første af Moses’ taler i bogen (1,6-4,40) og er 
omhyggeligt struktureret som en såkaldt kiasme, en spejlvendt parallel: 

• A  Stedet, hvor Moses talte – øst for Jordan (vs. 1) 
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o B  Historisk nederlag: omtalen af Kadesh-Barnea forbereder 
læseren på den første del af historien i Moses’ (vs. 2, se 1,19-
2,15) 

▪ C  Tidspunktet, hvor Moses talte (vs. 3) 
o B’ Historisk sejr: omtalen af kongerne Sihon og Og forbereder 

læseren på den andet del af Moses’ tale (vs. 4, se 2,24-3,7) 

• A’ Stedet, hvor Moses talte – øst for Jordan (vs. 5) 

1,2 Kadesh-Barnea Omtalen er med til at minde læserne om den begivenhed, hvor folket 
fyrre år tidligere havde udsendt spejdere fra netop Kadesh-Barnea ind i 
det lovede land (se 5 Mos 1,19). 

1,3 ”Fyrretyvende år” Fyrre er et centralt tal i Mosebøgerne. Vandet faldt ved syndfloden 
over jorden i fyrre dage (1 Mos 7,12), og Moses tilbragte fyrre dage 
med Gud på Sinaj (2 Mos 24,15). Tallet fik også profetisk betydning: 
ligesom spionerne brugte fyrre dage på deres undersøgelse af det 
lovede land, måtte folket vandre fyrre år i ørkenen, fordi de ikke havde 
tillid til Guds løfter om hjælp til erobringen af landet (4 Mos 13,25; 
14,34; 32,13). 

Nu står de altså foran afslutningen på denne profetiske periode. 

4,1 ”Love og retsregler” ”Love” (hebraisk chuggim) og ”retsregler” (mishpatim) er de 
forordninger, som Moses er bedt om at lære israelitterne at følge i 
landet, hvori de skal bosætte sig. 

Moses forbereder folket på en gennemgang af deres indhold; den 
følger i hans næste tale fra kap. 5-28, specielt fra 12,1. 

4,13-14 ”Sin pagt, . . . de ti 
bud” og ”de love og 
retsregler, som I skal 
følge i det land, som 
I skal over og 
erobre.” 

Læg mærke til, hvorledes Moses her laver en klar adskillelse mellem  

• De Ti Bud, grundloven, som gælder overalt 
o Disse bud udgør den pagt, Gud sluttede med folket ved 

Horeb (Sinaj) 

• Alle andre bud, som skulle holdes i det lovede land 
o Disse bud blev givet til Moses, som skulle lære folket dem. 

Specielt den anden tale i Femte Mosebog (5,1-26,19 + 28,1-
68) giver os en opsummering af deres indhold. 

o Disse bud er i vers 14 opsummeret som henholdsvis ”love” 
(hebraisk chuggim) og ”retsregler” (mishpatim) 

Denne tydelige forskel er naturligvis allerede indlysende ud fra selve 
historien: Gud skrev De Ti Bud med sin egen finger på to stentavler og 
talte dem direkte til folket fra Sinaj. Alle øvrige bud blev givet med 
Moses som mellemmand. 

• Omtalen af De Ti Bud og alle de andre bud her i slutningen af 
Moses’ første tale er også en forberedelse på den anden tale 
fra kapitel 5-28. Heri indleder Moses netop med at gennemgå 
De Ti Bud (kap. 5), før han går videre med love og retsregler for 
israelitterne i deres kommende land (fra kap. 6).  

4,19 ”Og løft ikke dit blik 
mod himlen, så du 
ser solen, månen og 
stjernerne, hele 
himlens hær, og 
lader dig forlede til 

Spørgsmål: Var det virkelig Guds plan, at himmellegemerne skulle 
dyrkes som guder af de forskellige folkeslag? 

Svar: 

Det er let at få den opfattelse ud fra den danske oversættelse, at Gud 
har tildelt andre folkeslag end Israel at dyrke sol, måne og stjerner som 
guder. Det går imidlertid fuldstændig imod både Det Gamle og Det Nye 



at tilbede og dyrke 
dem. Dem har 
Herren din Gud 
fordelt mellem alle 
folkeslag under 
himlen.” 

Testamentes afvisning af afgudsdyrkelse under nogen form, og det må 
også af andre grunde betragtes som en misforståelse af teksten: 

1. Versets afsluttende sætning  – ”dem har Herren din Gud fordelt 
mellem alle folkeslag under himlen” – siger intet  om tilbedelse, og 
den mening må man ikke læse ind i sætningen. 

2. Den hebraiske grundtekst taler ikke om ”alle de andre folkeslag under 
himlen.” Israel selv er også inkluderet i udtrykket ”alle folkeslag”, og 
der kan derfor ikke være tale om, at de skal være med til at tilbede 
himmellegemerne. 

3. I sammenhængen er skabelsesberetningen i Første Mosebogs første 
kapitel anvendt. Læg mærke til, hvorledes Moses i vers 15-18 advarer 
folket mod at tilbede nogen form af de skabninger, Gud har skabt. I 
vers 19 fører han denne tanke videre og advarer folket mod at tilbede 
himmellegemerne, sådan som det var oldtidens skik. I sidste del af 
verset minder han så folket om det formål, Gud ved skabelsen (se 1 
Mos 1,14-19) tildelte sol, måne og stjerner: Gud gav dem til alle 
folkeslag under himlen til fastsættelse af tider, ”dage og år.” Sol, 
måne og stjerner er altså Guds tjenere og bør ikke være objekter for 
tilbedelse. 

4,29 ”Men derude skal I 
søge Herren din 
Gud” 

Et spørgsmål om grammatik: ental eller flertal! 

Umiddelbart strider denne sætning direkte mod reglerne for dansk 
grammatik. Det gælder imidlertid ikke for det hebraiske sprog, hvor 
ental regelmæssigt anvendes kollektivt, altså i dette tilfælde om folket 
som helhed. Derved styrkes båndet, identiteten, mellem den enkelte og 
hele gruppen. Læg fx mærke til, hvorledes Moses i 1,31 bruger en 
sammenligning, der på en gang kan opfattes individuelt og kollektivt: 

”I ørkenen så du (ental), hvordan Herren din Gud bar dig (ental), som en 
mand bærer sin søn, hele den vej, I vandrede (flertal), lige til I kom 
(flertal) til stedet her.” 

I Femte Mosebog som i resten af GT bruges både udtrykket ”Herren din 
Gud” (2,7; 4,40; 6,2 m.fl.) og ”Herren jeres Gud” (1,10-11.30; 3,22; 
5,32-33; 6,1; 10,17 m.fl.). Den danske oversættelse følger generelt det 
hebraiskes valg af ental eller flertal. 

4,36 ”Fra himlen” og ”på 
jorden” 

Når man læser 2 Mos 19,11.18-20 og sammenligner med 2 Mos 20,19, 
kan man blive lidt usikker på, om Gud talte fra himlen, før han steg ned 
til toppen af Sinaj. Denne udfordring bliver løst i denne tekst:  

(1) Gud talte først fra himlen: ”Fra himlen har han ladet dig høre 
sin røst for at vejlede dig” 

(2) Dernæst kom han ned og talte på jorden gennem ilden: ”og på 
jorden har han ladet dig se sin store ild, og du hørte hans ord 
inde fra ilden.”  

4,44 ”Dette er den lov . . 
.” 

Dette vers indleder den fortællemæssige ramme (fra vers 44-49) for 
den anden af Moses’ taler, der begynder i 5,1. Den holdes samme sted 
som den første, jf. 1,1-15, på den anden side af, øst for Jordan (vs. 49). 

Lov er oversat fra det hebraiske ord torah, der betyder undervisning. 
Der var fra begyndelsen af Moses’ første tale lagt op til, at denne 
undervisning ville komme; men hans historiske redegørelse har trukket 
den ud. Her kommer den endelig. 



5 Opbygning Kapitel 5 danner indledningen til Moses’ anden og ganske lange tale. I 
dette kapitel vælger han at gentage hovedelementerne i De Ti Bud, 
Guds pagt med Israel ved Sinaj (jf. 4,13). Efter Moses’ indledende appel 
kan kapitlet ordnes på følgende måde: 

A: Forhistorien ved Sinaj (vers 2-5) 

B: De Ti Bud (vers 6-21) 

A’: Efterhistorien ved Sinaj (vers 22-33) 

Denne indledning har to formål: 

(1) Den understreger, at De Ti Bud er grundloven for Israel og 
gælder både uden for og in selve landet. 

(2) Den forklarer, hvorfor Gud måtte give de mere detaljerede love 
for Israel i deres land via Moses. 

5,1 ”Lær dem” I dette vers fremhæves stærkere end ved tidligere anledninger, at disse 
bud skal læres og tilegnes personligt af israelitterne. Rabbinske kilder 
citerer dette vers for at minde den enkelte om pligten til selv at lære 
loven, også selv om personens far skulle glemme det. 

5,3 ”Ikke med vore 
fædre” 

Udtrykket ”vore fædre” henviser i Femte Mosebog altid til patriarkerne 
Abraham, Isak og Jakob (1,8.11.21.35; 4,37; 6,3.10; 7,7 m.fl.). Det 
dækker derfor ikke den forældregeneration, som stod ved Sinaj og 
omkom i ørkenen. 

5,9 “Jeg straffer fædres 
skyld på børn, 
børnebørn og 
oldebørn af dem, der 
hader mig.” 

Spørgsmål: Hvorfor skal efterkommerne bære skylden for deres fædres 
synder? 

Det er interessant, at Femte Mosebog 7,9-10 i tilsyneladende 
modsætning til 5,9 understreger, at Guds straf over ”dem, der hader 
ham,” kommer umiddelbart og altså ikke gælder efterkommerne.  

Den faktiske lov i Femte Mosebog fremhæver da også tydeligt, at i 
juridisk forstand er hver person kun skyldig i sin egen synd: ”Fædre må 
ikke lide døden for deres sønners synd, og sønner må ikke lide døden 
for deres fædres synd. Kun for sin egen synd skal man lide døden.” (5 
Mos 24,16). 

De Ti Bud taler altså ikke om, hvordan Israel juridisk skulle administrere 
skyld og straf. Hvad er det så, der siges i De Ti Bud om straf over de 
efterfølgende generationer? 

1. Mange forskere lægger vægt på, at der tales om de kollektive 
følger af lydighed og ulydighed, der naturligt rammer familie- 
eller klanenheder, fordi de påvirkes af de handlinger, som er 
udført, og det miljø, som derved skabes. Sociale og moralske 
omstændigheder går altså i den forstand i arv. 

2. Men en alternativ opfattelse bygger på, at udsagnsordet pagad, 
som i den danske oversættelse gengives med ”straffe”, har en 
anden og lige så naturlig betydning, nemlig ”holde øje med, 
våge over”. 

a. Eksempler i D.O. er 1 Mos 21,1: ”tage sig af”; 1 Sam 14,17: 
”holde mønstring!”; 1 Sam 17,18: ”finde ud af”. 

3. Meningen er i så fald, at Gud vil holde øje med de næste 
generationer og vente med sin endelige indgriben, der 



kommer, hvis de fortsætter med fædrenes misgerninger i tre til 
fire slægtled. 

a. Vi finder tænkeligt en praktisk illustration af denne forståelse 
i Guds ord til Abraham ved pagtslutningen i 1 Mos 15,16. Her 
siger Gud om Abrahams efterkommere, at ”først i det fjerde 
slægtled skal de vende tilbage hertil (altså til Kana’an), for 
målet for amoritternes synd er endnu ikke fuldt.” 

5,15 Begrundelsen for 
sabbatten 

Hvordan kan det være, at Moses her giver en anden begrundelse for 
sabbatten end den, vi finder fra Guds egen mund i 2 Mos 20,11? 

Moses repeterer ikke De Ti Bud nøjagtigt ord for ord. Moses taler som 
pastor og lærer, og hans taler i Femte Mosebog udvider og uddyber 
begrundelserne for den undervisning, folket tidligere har modtaget. 

I 2 Mos 20,11 begrundes sabbatten med skabelsen. Læg mærke til, at 
selv om skabelsen teologisk er forudsat i Femte Mosebog, gentager 
Moses ikke urhistorien fra 1 Mos 1-11 eller patriarkhistorien fra 1 Mos 
12-50. Hans fokus er på Israels kollektive historie fra udfrielsen af 
Egypten. 

Han flytter derfor opfordringen ”Husk!” fra buddets første sætning – 
”Husk sabbatsdagen!” – til begrundelsen: ”Husk, at du selv var træl i 
Egypten, og at Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk hånd og 
løftet arm. Derfor har Herren din Gud befalet dig at fejre 
sabbatsdagen.” 

(1) Moses uddyber derved sabbattens teologiske betydning. Den 
ikke bare minder os om skabelsen, den er også et udtryk for 
befrielse og frihed fra trældom. 

a. Det er interessant, at Jesus i Lukas 13,10-17, jf. 4,17-19) 
fremhæver den samme side af sabbattens budskab. 

(2) Moses knytter samtidig sabbatten til ét af Femte Mosebogs 
centrale temaer, nemlig dette at huske, hvad Gud har gjort for 
sit folk i historien (jf. 7,17-18; 8,2; 15,5; 16,12; 24,17-18). 

19,21 ”Øje for øje, tand for 
tand” 

Dette velkendte udtryk for gengældelses lov (lex tallionis) finder vi også 
i 2 Mos 21,24 og 3 Mos 24,20. Disse tre lovtekster er alle givet i 
forskellige juridiske situationer.  

Der er givet adskillige forklaringer, som kan modvirke den umiddelbart 
voldsomme reaktion, mennesker i vores kultur i dag har på denne lov, 
hvis den forstås bogstaveligt. 

1. Nogle forskere fremhæver, at denne lov i forhold til andre af 
datidens love i nabosamfund faktisk er mild, altså kun ”øje for 
øje.” 

2. Andre fremhæver, at loven ydede en juridisk beskyttelse mod 
de langt værre følger af eventuel blodhævn, hvor en familie gik 
til modangreb efter en skade, og situationen eskalerede. 

3. Jødiske rabbinere har generelt opfattet loven som en regel om 
økonomisk erstatning. Sådan kan ikke mindst 3 Mos 24,17-22 
tydeligt nok fortolkes. 

• Der er da heller intet, som tyder på, at en række 
mennesker gik omkring i det israelitiske samfund med 
fysisk deformitet efter straffe som disse. 



4. I 5 Mos 19,16-21 er sammenhængen retssager, hvor et falsk 
vidne anklager en anden person for en lovovertrædelse. 
Pointen med loven er, at når det falske vidne afsløres, skal 
dette vidne lide den samme straf, som ville have ramt den 
person, som var blevet anklaget.  

• I dette tilfælde betegner ”øje for øje, tand for tand” 
altså ikke en bogstavelig fysisk straf, men er et udtryk 
for lighed: den straf, du forsøger at påføre et andet 
menneske i retten, vil du selv blive idømt! 

21,13 ”En måneds tid” Det hebraiske udtryk er misforstået på dansk. ”En måneds tid” er 
oversat fra det jærakh jamim, der bogstaveligt betyder ”en måned af 
dage”. Det er et idiomatisk udtryk. Tilføjelsen ”af dage” var nemlig den 
måde, hvorpå man på hebraisk angav en fuldstændig tidsperiode, altså 
her nøjagtigt tredive dage eller en hel måned. Sådan er udtrykket ”en 
måned af dage” da også oversat i DO’s gengivelse af 4 Mos 11,20. 

• Jf. Dan 10,2, hvor Daniel fastede i præcist tre uger, altså 21 
dage (se også Dan 10,13). 

• For mere om denne specifikke lov, se indslaget om ”den fangne 
kvinde”. 

22,5 Kvinder i mandsdragt 
og mænd i 
kvindeklæder 

Hvad betyder denne lov? Må kvinder ikke bære bukser? 

En del af svaret findes i den forklaring, der følger selve loven. Her siger 
den nye danske oversættelse ”Herren din Gud afskyr enhver, som gør 
den slags.” På hebraisk bruges her ordret udtrykket ”en 
vederstyggelighed (toʻevah) for Herren din Gud.”  

Dette ord bruges i juridisk sammenhæng om afguder (5 Mos 32,16; Es 
44,19) og om skikke knyttet til hedningernes afgudsdyrkelse, som fx 
seksuelle perversiteter (1 Kong 14,24, 3 Mos 18,22). 

I lyset af denne brug må loven forstås som et forbud mod seksuel 
transvestisme, tænkeligt almindeligt i forbindelse med datidens 
afgudsdyrkelse. 

• Påklædning har gennem tiderne gennemgået mange forandringer. De 
er kulturelle, og loven må ikke misbruges til at fordømme sådanne 
kulturelle variationer. Eksemplet med bukser kan illustrere det: 
bukser var ikke i brug i Israel eller i Antikken, og i den europæiske 
kultur begyndte mænd først at bruge bukser i det 11. århundrede. Det 
er ikke sådanne forandringer, loven har i tanke. 

25,11-
12 

”Vis ingen 
barmhjertighed!” 

Spørgsmål: hvorfor så forfærdelig en straf for denne forseelse? Skulle 
kvinde virkelig have sin hånd hugget af? 

Fortolkere har af indlysende grunde fundet denne lov meget voldsom, 
og jødiske rabbinere har traditionelt ment, at det ikke skulle opfattes 
bogstaveligt, men at der var tænkt på en finansiel straf, der svarede til 
forseelsens alvor. Det er helt sikkert en mulighed, og Moseloven 
foreskriver da ikke ellers sådanne fysiske straffe; den velkendte lex 
tallionis (gengældelsens lov) i 2 Mos 21,23-26 og 5 Mos 19,21, ”øje for 
øje, tand for tand”, ses fx af jødiske rabbinere som en lov om 
økonomisk godtgørelse. 

• Økonomisk godtgørelse er også en af Talmuds fortolkninger af denne 
tekst. 



Lad os prøve at gøre rede for, hvad vi kan vide og ikke vide om 
baggrunden for loven, og hvad vi slutte os til af sammenhængen. 

Som så ofte ved Moselovens forskrifter, må vi allerførst erkende vor 
begrænsede viden. Denne specifikke lov er givet i en sammenhæng, der 
var langt mere indlysende for datidens mennesker, end den er for os i 
dag. 

Det er her i øvrigt godt at huske, at disse love ikke har nogen absolut 
gyldighed i dag, men var givet for Israels teokrati i deres land, jf. den 
klare opdeling mellem De Ti Bud og alle andre love i 5 Mos 4,12-14. 

• Selv om det er usagt, tager de fleste læsere for givet, at der er tale om 
en situation, hvor kvinden har til hensigt potentielt at skade den 
mand, hvis kønsdele hun angriber. 

• Loven følger efter en lov, der taler om skamløs optræden af en bror 
over for sin afdøde brors hustru (25,5-10). Nu tales der så om en 
situation, hvor en hustru optræder skamløst over for sin mands bror. 
På hebraisk er mange udtryk og vendinger fælles for disse to love, og 
det er derfor naturligt at læse dem sammen. I begge tilfælde kan 
konsekvensen være, at slægten ikke føres videres.  

• Der er derfor tale om dobbelt skam: skam i situationen over manden, 
der angribes på et særligt sårbart sted, skam sidenhen, fordi hans 
evne til at føre slægten videre udsættes for risiko. 

• I datidens kultur – som i mange kulturer historisk set – var spørgsmål 
om ære og skam i øvrigt af central betydning for etik, og det danner 
utvivlsomt også baggrund for loven her.  

27,8 ”Med tydelig skrift” Det hebraiske ord, der her er oversat med ”tydelig”, findes i GT kun her, 
i 5 Mos 1,5, hvor det er oversat med ”indprente”, og i Hab 2,2. Guds lov 
skal kunne læses og forstås. 

28,69 Pagten i Moab og 
pagten ved Horeb 
(Sinaj) 

Hvorfor er der to pagter omtalt? Hvori bestod de, og hvad er 
forskellen? 

”Ordene i den pagt, Herren befalede Moses at slutte med israelitterne i 
Moabs land” er en direkte henvisning til indholdet af den foregående 
tale, fra 5 Mos 6,1-26,19 og specielt kapitel 28 (se også udtrykkene i 
4,44-45 og 6,1). I denne tale medtager Moses De Ti Bud som 
grundloven, hvorpå de øvrige bygger (kapitel 5). Moses bruger 
imidlertid ikke så meget tid på at beskrive begivenhederne ved Sinaj. 
Vægten er på Guds undervisning. 

”Den pagt, han havde sluttet med dem ved Horeb” henviser specifikt til 
De Ti Bud, som havde en særstilling, jf. 5 Mos 4,13-14, i forhold til alle 
andre lovbud. De Ti Bud havde universel karakter, alle andre bud var 
begrænset til ”det land,” israelitterne skulle ”over og erobre.” 

32,4 Han er klippen Det er denne tekst, som Paulus refererer til, når han i 1 Kor 10,4 siger, 
at den åndelige klippe, som fulgte med folket i ørkenen, var Kristus. 
Paulus’ udtalelse er en bekræftelse af Jesu guddommelighed. Hvis 
korintherne derfor udæsker / provokerer Kristus (1 Kor 10,9), som 
Israels folk gjorde i ørkenen, er det Herren selv, de gør oprør imod. 
Paulus understreger altså med denne identifikation Jesu 
guddommelighed. 

Paulus’ allegoriske brug af ”klippen” har altså sin oprindelse i Femte 
Mosebog selv, og en sådan anvendelse er typisk for poesi som i Moses’ 



sang i Femte Mosebog 32. Læg også mærke til, at ”klippe” som metafor 
for ”guder” og Gud selv bruges igen senere i sangen (5 Mos 
32,15.18.31-32.37). 

32,40 ”Jeg løfter min hånd 
mod himlen og 
sværger: Så sandt jeg 
lever for evigt, . . .” 

Det er relativt usædvanligt, at Gud sværger ved sig selv; men det er 
tilfældet her. Det viser os, at når Mikael eller Messias, manden iført en 
linneddragt i Dan 12,7, sværger ved ham, ”der lever evigt” og løfter 
begge hænder mod himlen, betyder det ikke nødvendigvis, at Mikael er 
underordnet og derfor ikke kan identificeres med Kristus. Kristus kan 
godt være en person i Guddommen, selv om han som i Daniel 12 
sværger ved Gud selv. 

 


