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HVA DANIELS BOK AVSLØRER: 

En drøm som fikk verdenshistorisk betydning. 
Profetiske fremtidsvisjoner om vår egen tid. 
Merkelige dyreskikkelser som representerer nasjoner. 
Fire verdensriker og det kommende gudsriket. 
Aleksander den stores oppkomst og fall. 
Årstallet for Jesu død. 
Kirkens rolle på historiens skueplass. 
Guddommelige krefter som kontrollerer 
verdensbegivenhetene. 
Det onde i virksomhet i verden. 
Et falskt religionssystem som prøver å forene 
menneskeheten. 
Kristi gjenkomst. 
Årstallet da dommens time begynte. 
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I VERDEN har det alltid vært drømmere, 
slike som har håpet på en utopisk tidsalder, 
optimister som har forkynt at menneskeheten 
stadig utvikler seg til det bedre. Også vår tids 
spåmenn hevder at verden vil gå mot en lvs 
og lykkelig fremtid. 

Men det finnes også domsprofeter som 
slår fast at menneskene vil komme til å øde-
legge seg selv med sine egne krigsvåpen, eller 
ved hjelp av de avfallsstoffene de selv produ-
serer, og som er i ferd med å ødelegge vårt 
miljø. 

Hva med fremtiden? Hvor bærer det hen? 
Skal menneskene bli bedre i løpet av frem-
tidige årtusener, eller skal de ødelegge seg 
selv en gang for alle, og på den maten gjøre 
slutt på sine håp og drømmer og sin synd 
og nedverdigelse 

Vi tror at de skriftene vi har fra Daniel, 
den hebraiske profeten, gir oss nøkkelen til 
menneskets egentlige problem, og vi er over-
bevist om at de virkelig åpenbarer det som 
skal skje i fremtiden. 

De helt uvanlige forutsigelsene fra denne 
Guds utvalgte talsmann som levde fem hun-
dre år før Kristi tid, har forundret utallige 
tusener i tiden som er gått siden de ble skre-
vet. Fordi vi er overbevist om at de profe-
tiene som han har formidlet, er sa viktige og 
relevante for vår tid, har vi viet hele dette 
spesialnummer av Tidens Tale til dette over-
måte viktige emnet. 

Hva er det egentlig som gjør Daniels pro-
fetier så aktuelle for oss i dag? 

En av Daniels mest forbløffende forutsi 
gelser gjaldt selve årstallet da Messias skulle 
dø. Lenge før hans tid hadde jødene ventet 
på at Messias skulle komme, herskeren som 
Gud hadde utpekt og som deres profeter 
hadde lovet skulle komme og befri dem. Men 
mer enn fem hundre år før Kristi tid uttalte  

Daniel en profeti som pekte mot årstallet 
31 e. Kr. som der tidspunkt da Messias skulle 
lide korsdøden. Denne profetien er gjengitt 
på side 24. Neppe noen annen profeti i bi-
belen er så dristig og bestemt. 

Like nøyaktig som Daniel forutsa tiden da 
Messias skulle lide døden, kunngjorde han 
i samme forbindelse den eksakte tiden da 
dommens time skulle begynne. Tidsprofetien 
om denne begivenheten pekte ned til året 
1844, noe man kan om på side 22. Der- 
med når Daniels profetiske budskap ned til 
vår egen tid, for nettopp nå er Gud i ferd 
med å holde dom over denne verden. 

Profetiene i Daniels bok peker på viktige 
sannheter om Guds rolle i historien, og men-
neskets muligheter til å skape en bedre frem-
tid. Daniel forutsa at selv om mektige ver-
densriker skulle oppstå etter hans tid — til 
og med en sterk allianse mellom kirke og 
stat -- ville ingen makte å skape varig fred. 
Alle menneskelige forsøk pa å få i stand fred 
ved hjelp av lovgisning eller diplomatiske 
midler vil ende med fiasko. 

Hvor bærer det egentlig hen? Finnes det 
da virkelig ikke noe begrunnet håp om varig 
fred i denne verden? Daniel har også gitt svar 
på disse spørsmålene. Han kunngjorde med 
all tydelighet at når alle menneskelige an-
strengelser for å skape fred har slått feil, vil 
Gud selv opprette er evig rike med fred og 
rettferdighet. 

Daniels sensasjonelle utsagn om fremti-
dige begivenheter fortjener oppmerksomhet 
fra alle som ønsker å forstå meningen med 
det som hender i tiden. Det burde være i 
alles interesse å sette seg grundig inn i det 
Daniel har skrevet, og veie og vurdere det i 
lyset av historien. For dersom Daniel talte 
sant, må menneskenes prøvetid snart være 
slutt. 
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DANIELS FORTELLING begynner i året 605 
f. Kr. da Nabopolassar, kongen av Babylon, erob-
ret Juda rike. Blant de spesielt utvalgte fangene 
som ble ført til Babylon for å utdannes til tje-
neste ved hoffet, var Daniel, Hananja, Misael og 
Asarja. I> Babylon ble disse unge mennene kalt 
Beltsasar, Sadrak, Mesak og Abed-Nego. 

Under felttoget mot Juda fikk Nebukadnesar 
melding om at hans far var død, og øyeblikkelig 
drog han tilbake til Babylon for å overta makten. 

I fangenskapet i Babylon fortsatte de fire unge 
mennene å praktisere sitt hjemlands gudsdyr-
kelse, og etter som årene gikk, vant de stadig 
større anerkjennelse som fremstående vitenskaps-
menn på sin tid. Men hele tiden bevarte de tro-
skapen mot Gud, tross den besnærende innfly-
telsen de ble utsatt for ved det hedenske hoffet, 
og Gud belønnet dem for deres troskap. Deres 
helsemessige livsførsel og deres måtehold i spise-
vaner bidrog til å gi dem spesiell fysisk og mental 
styrke. 

Kort tid etter at disse unge hebreerne hadde 
fullført sin utdannelse ved kongens hoff, hadde 
Nebukadnesar en merkverdig drøm. 

2. KAPITTEL 

I sitt annet regjeringsår hadde Nebu-
kadnesar drømmer som gjorde hans sinn uro-
lig, og det var forbi med hans søvn. 

2. Og kongen lot kalle tegnsutleggerne og 
åndemanerne og trollmennene og kalde-
erne, forat de skulle fortelle kongen hans 
drømmer; og de kom og trådte frem for 
kongen. 

3. Og kongen sa til dem: Jeg har hatt en 
drøm, og mitt sinn er blitt urolig; jeg stunder 
etter å få drømmen å vite. 

4. Da talte kaldeerne til kongen på ara- 
meisk: Kongen leve evindelig! Si dine tje-
nere drømmen! Så skal vi kunngjøre deg 
dens uttydning. 

5. Kongen svarte kaldeerne: Dette mitt ord 
står fast: Hvis I ikke kunngjØr meg drøm-
men og dens uttydning, så skal I bli hugget 
i stykker, og eders huser gjort til en møkk-
dynge. 

6. Men dersom I kunngjØr meg drømmen 
og dens uttydning, så skal I få rike gaver og 
stor ære av meg. Derfor, si meg drømmen 
og dens uttydning! 

7. Da svarte de annen gang: Vil ikke kon-
gen si sine tjenere drømmen! Så skal vi si 
hva den betyr. 

8. Kongen svarte: Jeg vet for visst at 
bare vil vinne tid, fordi I ser at det ord jeg 
sa, står fast. 

9. Såfremt I ikke sier meg drømmen, da 
er dommen over eder uforanderlig. Men I 
er blitt enige om å fortelle meg en skamme-
lig løgn, i håp om at tidene skal forandre 
seg, derfor, si meg drømmen, så jeg kan vite 
at I også kan kunngjøre meg dens uttyd-
ning! 

10. Kaldeerne svarte kongen: Det er ikke 
et menneske på jorden som kan kunngjøre 
kongen det han vil vite; for ingen konge, 
hvor stor og mektig han var, har noensinne 
krevd noe sådant av noen tegnsutlegger el-
ler åndemaner eller kaldeer. 

Utgitt av: 
Syvendedags adventistsamfunnet, Postboks 124, 3529 
Røyse. Tlf. 32161670. E-post: post.dnu@adventist.no  

Dette er en scannet versjon av et eldre spesialnummer 
av bladet Tidens Tale, utgitt av Norsk Bokforlag 
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11. For det som kongen krever, er altfor 
vanskelig, og det er ingen annen som kan 
kunngjøre kongen hva han vil vite, enn gu-
dene, som ikke har sin bolig blant mennes-
kene. 

12. Over dette ble kongen harm og meget 
vred, og han bød at alle Babels vismenn 
skulle drepes. 

13. Da denne befaling var utstedt, og de 
skulle til å drepe vismennene, lette de også 
etter Daniel og hans medbrØdre for å drepe 
dem. 

14. Da sa Daniel et klokt og forstandig 
ord til Arjok, høvdingen for kongens livvakt, 
som hadde dratt ut for å drepe Babels vis-
menn. 

15. Han tok til orde og spurte Arjok, kon-
gens høvedsmann: Hvorfor har kongen ut-
stedt denne strenge befaling? Da fortalte Ar-
jok Daniel hvorledes det hadde seg. 

16. Så gikk Daniel inn og bad kongen at 
han ville gi ham en frist, så han kunne kunn-
gjøre kongen uttydningen. 

17. Deretter gikk Daniel hjem og fortalte 
Hananja, Misael og Asarja, sine medbrØdre, 
det som hadde hendt, 

18. forat de skulle be himmelens Gud at 
han i sin barmhjertighet ville åpenbare denne 
hemmelighet, så at ikke Daniel og hans med-
brØdre skulle bli drept sammen med Babels 
andre vismenn. 

19. Da ble hemmeligheten åpenbart Da-
niel i et syn om natten; og Daniel priste him-
melens Gud. 

20. Daniel tok til orde og sa: Lovet være 
Guds navn fra evighet og til evighet! For vis-
dommen og styrken hører ham til, 

21. og han omskifter tider og stunder, av-
setter konger og innsetter konger; han gir 
de vise visdom og de forstandige forstand; 

22. han åpenbarer det dype og skjulte; han 
vet hva som er i mørket, og hos ham bor ly-
set. 



28. men det er en Gud i himmelen, som 
åpenbarer hemmeligheter, og han har kunn- 
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23. Deg, mine fedres Gud, takker og priser 
jeg, fordi du har gitt meg visdom og styrke 
og nå har kunngjort meg hva vi bad deg om; 
for det som kongen ville vite, har du kunn-
gjort oss. 

24. Så gikk da Daniel inn til Arjok, som 
kongen hadde gitt pålegg om å drepe Babels 
vismenn; han kom og sa til ham: Drep ikke 
Babels vismenn! Før meg inn til kongen! Så 
vil jeg kunngjøre kongen uttydningen. 

25. Da førte Arjok Daniel i hast inn til 
kongen og sa til ham: Jeg har funnet en av 
de bortførte fra Juda, han vil kunngjøre kon-
gen uttydningen. 

26. Kongen svarte Daniel, som hadde fått 
navnet Beltsasar: Er du i stand til å kunn-
gjøre meg den drøm jeg har hatt, og dens ut-
tydning? 

27. Daniel svarte kongen: Den hemmelig-
het kongen ønsker å vite, makter ingen vis-
menn, åndemanere, tegnsutleggere eller sann-
sigere å kunngjøre kongen;  

gjort kong Nebukadnesar hva som skal skje 
i de siste dager. Dette var den drøm og de sy-
ner du hadde i ditt indre, mens du hvilte på 
ditt leie: 

29. Da du, konge, lå på ditt leie, steg det 
opp hos deg tanker om hva som skulle skje 
i fremtiden; og han som åpenbarer hemme-
ligheter, kunngjorde deg hva som skal skje. 

30. Og for meg er denne hemmelighet 
blitt åpenbart, ikke fordi jeg eier noen vis-
dom fremfor alle andre som lever, men forat 
uttydningen skulle kunngjøres kongen, og du 
skulle få ditt hjertes tanker å vite. 

31. Konge, du så i ditt syn et stort billede; 
det var et veldig billede, og dets glans var 
overmåte stor, det stod like foran deg, og det 
var forferdelig å skue. 
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32. Billedets hode var av fint gull, brystet 
og armene av sølv, buken og lendene av kob-
ber, 

33. benene av jern og føttene dels av jern 
og dels av ler. 

34. Mens du så på billedet, ble en sten re-
vet løs, men ikke med hender, og den rammet 
billedet på føttene, som var av jern og ler, og 
knuste dem. 

35. Da knustes på en gang både jernet, le-
ret, kobberet, sølvet og gullet, og det ble som 
agner fra treskeplassene om sommeren, og 
vinden tok det så det ikke fantes spor etter 
det. Men stenen som rammet billedet, ble til 
et stort fjell, som fylte hele jorden. 

36. Det var drømmen; og nå skal vi si kon-
gen uttydningen. 

37. Konge, du kongenes konge, som him-
melens Gud bar gitt riket og makten og styr-
ken og æren — 

38. overalt hvor menneskenes barn, mar-
kens dyr og himmelens fugler har sine bo-
steder, har han gitt dem i din hånd og gjort 
deg til herre over dem alle — du er hodet 
av gull. 

39. Men etter deg skal det oppkomme et 
annet rike, ringere enn ditt, og så ennå et 
tredje rike, som er av kobber, og som skal 
herske over all jorden, 

40. og deretter et fjerde rike, som skal være 
sterkt som jernet; ettersom jernet knuser 
og sønderslår alt, skal det som det sønder-
knusende jern sønderslå og sønderknuse alle 
hine riker. 

41. Og at føttene og tærne som du så, dels 
var av pottemakerler og dels av jern, det be-
tyr at det skal være et delt rike, og at det skal 
være noe av jernets styrke i det, ettersom du 
så jernet blandet med leret. 

42. Og at tærne på føttene dels var av jern 
og dels av ler, det betyr at riket for en del 
skal være sterkt og for en del skrøpelig, 

Vers 36-38. Daniel gjorde det helt tydelig 
for Nebukadnesar at han representerte «hodet av 
gull» i drømmen. ,All den stund hver enkelt del 
av billedstøtten symboliserte et verdensrike, er 
det klart at gullhodet representerte Babylon, 
Nebukadnesars eget rike. Så vel i dette som i de 
andre kapitlene er uttrykkene «konge» og «rike» 
brukt om hverandre. 

Hodet av gull er et treffende billede på Baby-
lon, «den gylne by». (Es. 14, 1.) Jeremias skild-
ret den som «et gullbeger». ( Jer. 51, 7. 13.) 
Byen var omgitt av tykke festningsmurer, og den 
lå på begge sider av Eufrat-elven, som forsynte 
de berømte hageanleggene med vann, og var 
ellers den viktigste forbindelseslinjen for handel 
og samferdsel. 

Vers 39. Men «et annet rike, ringere enn» 
Nebukadnesars, som ble fremstilt i form av 
«brystet og armene av sølv», skulle erobre gull-
riket og fortrenge det. Ved hjelp av en genial 
strategisk manøver klarte Kyros den store å lede 
elven inn i et nytt leie, og førte deretter perser-
hæren inn i byen via det opprinnelige elveleiet. 
Angrepet kom fullstendig overraskende, og byen 
falt i året 539 f. Kr. 

Men heller ikke Medo-Persia skulle bestå i 
all fremtid. Det ble etterfulgt av det gresk-make-
doniske verdensriket som er representert ved 
«buken og lendene av kobber» på billedstøtten. 
Den unge militærstrategen Aleksander, som inn-
tok landene i Middelhavs-området, men som ikke 
kunne vinne over sin egen appetitt, satte inn en 
rekke lynangrep mot perserne og tilintetgjorde 
deres makt i slaget ved Arbela i 331 f. Kr. 

Vers 40. Det er ganske innlysende at det 
fjerde riket som var «sterkt som jernet», det 
som ble symbolisert ved benene av jern, var en 
fremstilling av Romerriket. I tur og orden 
knuste Rom sine fiender på en hensynsløs måte, 
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43. og at jernet som du så, var blandet med 
ler, det betyr at de* skal blande seg med hver-
andre ved giftermål, men at de allikevel ikke 
i lengden skal holde sammen, likesom jernet 
ikke blander seg med leret. 
* d. e. rikets konger. 

44. Og i disse kongers dager vil himmelens 
Gud opprette et rike, som i all evighet ikke 
skal ødelegges, og dette rike skal ikke overla-
tes til noe annet folk; det skal knuse og gjøre 
ende på alle hine riker, men selv skal det stå 
fast evindelig; 

45. for du så jo at en sten ble revet løs fra 
fjellet, men ikke med hender, og knuste jer-
net, kobberet, leret, sølvet og gullet. Den store 
Gud har kunngjort kongen hva som skal skje 
i fremtiden, og fast står drømmen, og tro-
verdig er dens uttydning. 

46. Da falt kong Nebukadnesar på sitt an-
sikt og tilbad Daniel, og han bød at de skulle 
ofre ham matoffer og røkelse. 

• 
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47. Og kongen tok til orde og sa til Da-
niel: I sannhet, eders Gud er gudenes Gud 
og kongenes herre og en som åpenbarer hem-
meligheter, siden du har kunnet åpenbare 
denne hemmelighet. 

48. Deretter gjorde kongen Daniel til en 
stor mann, og han gav ham mange store ga-
ver og satte ham til herre over hele landska-
pet Babel og til Øverste forstander for alle 
Babels vismenn. 

49. Og på Daniels bønn satte kongen Sad-
rak, Mesak og Abed-Nego til å styre land-
skapet Babel; men Daniel selv ble ved kon-
gens hoff. 

og etter slaget ved Pydna i 168 begynte Romer-
riket å overta herredømmet etter det hellenis-
tiske eller greske verdensriket. Da Egypt falt i 
året 30 f. Kr., hadde Rom fullstendig kontroll 
over landene rundt Middelhavet. 

Vers 41-43. Hvem andre enn en Herrens 
profet, som var under guddommelig inspirasjon, 
kunne ha forutsagt at det mektige Romerriket 
skulle bli splittet i forskjellige deler? Men da 
Daniel i sin forklaring rettet oppmerksomheten 
mot føttene og tærne på billedet, erklærte han 
«at det skal være et delt rike». Gikk denne pro-
fetien i oppfyllelse? Historien gir svaret. 

I løpet av 4. og 5. århundre e. Kr. ble Romer-
riket delt, idet flere barbariske stammer innen-
for dets, grenser rev seg løs og ble uavhengige 
stater. Disse rikene, som man i senere århundrer 
har kunnet identifisere som Europas ulike na-
sjoner, har hele tiden opprettholdt sin uavhen-
gighet. 

Daniel erklærte at de «ikke i lengden skal 
holde sammen, likesom jernet ikke blander seg 
med leret». Gjennom århundrene har en rekke 
innflytelsesrike herskere prøvd å kullkaste denne 
profetien, idet de har forsøkt å samle Europa 
til ett. Karl den store, Karl V, Napoleon, keiser 
Wilhelm og Hitler gjorde hva de kunne for å 
virkeliggjøre denne tanken, men alle som en 
mislyktes. 

Forsøkene på å forene de ulike nasjonene ved 
giftermål mellom de forskjellige kongehusene 
skulle også slå feil, slik Daniel forutsa. Hans 
skjebnesvangre utsagn om at de «ikke i lengden 
skal holde sammen», svarer nøyaktig til de histo-
riske kjensgjerninger. Guds ord taler alltid sann-
het. 

Vers 44. 45. Daniel retter oppmerksomheten 
mot det dramatiske høydepunktet i kongens 
drøm ( vers 34. 35 og 44. 45 ), idet han kunn-
gjør opprettelsen av Guds evige rike. Ifølge vers 
44 skulle dette finne sted etter at det gamle 
Romerriket var blitt delt. 

«Stenen» er en klar fremstilling av Kristi rike. 
(Se Dan. 7, 13. 14.) I forbindelse med Kristi 
gjenkomst og opprettelsen av hans evige rike 
( Åp. 11, 15; Matt. 25, 31-34), leser vi at 
stenen «rammet billedet på føttene» (Dan. 2, 
34 ), og at den skulle «knuse og gjøre ende på 
alle hine riker». (Vers 44.) Det er denne fantas-
tiske begivenheten som oppfyller profetien om 
at «i disse kongers dager vil himmelens Gud 
opprette et rike som i all evighet ikke skal øde-
legges», for det skal «stå fast evindelig». 
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7. KAPITTEL 

I Babels konge Belsasars første år hadde 
Daniel en drøm og så i sitt indre syner mens 
han lå på sitt leie; siden skrev han drømmen 
opp og fortalte dens hovedinnhold. 

2. Således lød Daniels fortelling: Jeg hadde 
et syn om natten, og i det syn så jeg hvorle-
des himmelens fire vinder brøt frem over det 
store hav. 

3. Og fire store dyr steg opp av havet, og 
alle var de forskjellige fra hverandre. 

4. Det første var som en løve og hadde ør-
nevinger; og mens jeg så på det, ble dets vin-
ger revet av, og det ble løftet fra jorden og 
reist på to føtter som et menneske, og det fikk 
et menneskehjerte. 

5. Så fikk jeg se et dyr til, det annet i rek-
ken; det var likt en bjørn og reiste seg på den 
ene side; det hadde tre ribben i sitt gap mel-
lem sine tenner, og det ble sagt til det: Stå 
opp og et meget kjøtt! 

6. Deretter så jeg i mitt syn et annet dyr, 
som lignet en leopard; det hadde fire fugle-
vinger på ryggen og hadde fire hoder, og 
det fikk stort velde.  

I KAPITLENE 3 til 6 får vi kjennskap til en 
rekke dramatiske begivenheter i Daniels liv mens 
han gjorde tjeneste ved hoffet i Babylon. Fra 
603 f. Kr., da Daniel tydet Nebukadnesars drøm, 
som er gjengitt i kapittel 2, inntil han fikk den 
profetiske åpenbaringen som omtales i kapittel 7, 
var det gått mer enn femti år. 

Mens kapittel 2 hovedsakelig behandler ver-
denshistoriske begivenheter, er profetiene i ka-
pitlene 7 til 12 særlig viet de situasjoner Guds 
folk skulle stå overfor i fremtiden. 

Når det gjelder synet i kapittel 7 om de fire 
dyrene og domsscenen i himmelen, belyser han 
det fra fire forskjellige sider. Først gjengir han 
synet i sin helhet. ( Vers 1-14.) Deretter for-
teller han i store trekk hva det hele betyr. (Vers 
15-18.) Etter at han i versene 19-22 har tol-
ket visse deler av synet, summerer han til slutt 
opp hele den profetiske fremstillingen. (Vers 
23-27.) 

Dette profetiske synet bringer inn to viktige 
faktorer som ikke kom frem i kapittel 2. For det 
første fikk Daniel se en ny makt i form av et 
«lite hom» som vokste frem fra det splittede 
Romerriket. For det annet fikk han se en doms-
scene i himmelen like før Gud skulle opprette 
sitt rike. Videre at Gud i denne rettergangen 
vendte seg mot «det lille hornet», mens han for-
svarte sine etterfølgere. 

Vers 1 og 2. Visse profetiske symboler møter 
vi igjen på flere steder i Bibelen. I Ap. 17, 15 
står «vann» som et uttrykk for folkeslag og na-
sjoner, noe som helt ut svarer til den beskrivel-
sen Daniel her gir. «Himmelens fire vinder» som 
«brøt frem over det store hav», er et passende 
uttrykk for krig og opprør, som svært ofte finner 
sted i forbindelse med rikers oppkomst og fall. 



Vers 3. Ifølge engelens forklaring på synet 
betyr de fire dyrene som steg opp av havet, at 
fire «konger» eller riker skulle oppstå. Disse fire 
dyrene er en nøyaktig parallell til de fire forskjel-
lige delene av billedstøtten i kapittel 2. 

Vers 4. Løven står som et treffende symbol 
på Babylon, og gjentatte ganger har utgravninger 
fra ruinene i det gamle Babylon avdekket løve-
figurer, ofte med ørnevinger, som har forekom-
met på murvegger og statuer. Historien fortel-
ler at dette løvelignende riket virkelig mistet sin 
vitalitet og ble svekket etter som årene gikk, noe 
som illustreres ved at vingene ble revet av og at 
det helt forandret karakter. 

Vers 5. Bjørnen passer nøyaktig som symbol 
på Medo-Persia. At den reiste seg på den en 
siden, viser hvordan Persia ganske snart ble den 
dominerende makt, mens de tre ribben bjørnen 
hadde «mellom sine tenner», kan fremstille de 
tre viktige områdene som Medo-Persia erobret: 
Lydia, Babylon og Egypt. Men på samme måten 
som en tung og langsom bjørn ikke kan måle seg 
med en mer smidig leopard som går til angrep, 
var perserhæren ikke i stand til å hamle opp med 
Aleksander den stores veltrimmede soldater. 

Vers 6. Leoparden, som symboliserte Greken-
land, hadde ikke to, men fire vinger, noe som er 
et passende bilde på dets hurtige erobringer. De 
fire hodene viser hvordan Aleksanders greske 
verdensrike ble delt mellom hans hærførere og 
deres arvtagere etter hans plutselige død. 
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7. Deretter fikk jeg i mine nattlige syner 
se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og 
overmåte sterkt; det hadde store tenner av 
jern og åt og knuste, og det som ble tilovers, 
trådte det ned med sine føtter; det var an-
nerledes enn alle de første dyr og hadde ti 
horn. 

Vers 7. Omtalen av metall, nemlig tennene av 
jern på det fjerde dyret, antyder sammenhengen 
mellom dette riket og det som symboliseres ved 
benene av jern på billedstøtten i kapittel 2. Dette 
dyret var så merkverdig at ikke noe villdyr i na-
turen kunne sammenlignes med det. Ifølge Da-
niel var dette dyret «fryktelig og forferdelig, og 
overmåte sterkt», det var helt annerledes enn de 
tre første dyrene og hadde ti horn. Engelen for-
klarte at disse hornene representerte ti konger 
eller riker som skulle oppstå av dette fjerde dy-
ret. ( Sml. vers 20 og 24.) Dette billedet harmo-
nerer med kapittel 2, der Rom blir fremstilt som 
et delt rike. 



8. Jeg aktet nøye på hornene; da fikk jeg 
se et annet lite horn som skjøt opp mellom 
dem, og tre av de første horn ble rykket opp 
for dets skyld, og dette horn hadde øyne som 
menneskeøyne og en munn som talte store 
ord. 

9. Mens jeg så på dette, ble det satt stoler 
frem, og en gammel av dager satte seg; hans 
klædebon var hvitt som sne, og håret på hans 
hode var som ren ull; hans trone var ilds-
luer, og hjulene på den var brennende ild. 

10. En strøm av ild fløt frem og gikk ut fra 
ham; tusen ganger tusen tjente ham, og ti tu-
sen ganger ti tusen stod foran ham; retten ble 
satt, og bøker ble åpnet. 

11. Mens jeg så på dette, ble dyret drept 
for de store ords skyld som hornet talte, og 
dets kropp ble tilintetgjort og kastet i ilden 
for å brennes. 

12. De andre dyrs herredømme ble tatt 
fra dem; for deres levetid var fastsatt til tid 
og stund. 

13. Fremdeles fikk jeg i mine nattlige sy-
ner se hvorledes en som lignet en menneske-
sønn, kom med himmelens skyer; han gikk 
bort til den gamle av dager og ble ført frem 
for ham. 

20. og likeså om de ti horn på dets hode, 
og om det nye horn, det som skjøt opp, og 
for hvis skyld tre av de andre horn falt av —
det horn som både hadde Øyne og en munn 
som talte store ord, og som var større å se til 
enn de andre. 

21. Jeg så hvorledes dette horn førte krig 
mot de hellige og fikk overhånd over dem, 

22. inntil den gamle av dager kom, og den 
Høyestes hellige fikk sin rett, og tiden kom 
da de hellige tok riket i eie. 

23. Så lød hans ord: Det fjerde dyr betyr 
at det på jorden skal komme et fjerde rike, 
som skal være annerledes enn alle de andre 
riker, og det skal sluke hele jorden og søn-
dertrede og knuse den. 

24. Og de ti horn betyr at det av dette ri-
ke skal oppstå ti konger, og etter dem skal 
det oppstå en annen konge, som skal være 
annerledes enn de foregående, og som skal 
ydmyke tre konger, 

25. og han skal tale ord mot den Høyeste 
og undertrykke den Høyestes hellige; han 
skal tenke på å forandre hellige tider og lov, 
og de skal gis i hans hånd en tid og tider og 
en halv tid.* 
* Ett år og to år og et halvt år. 
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14. Og det ble gitt ham herredømme og 
ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål 
skulle tjene ham; hans herredømme er et evig 
herredømme, som ikke forgår, og hans rike 
er et rike som ikke ødelegges. 

15. Da ble jeg, Daniel, grepet av uro i min 
ånd, og synene i mitt indre forferdet meg. 

16. Jeg gikk bort til en av dem som stod 
der, og bad ham om å få sikker opplysning 
om alt dette; og han svarte meg og kunn-
gjorde meg uttydningen av det: 

17. Disse fire store dyr betyr at fire konger 
skal oppstå av jorden; 

18. men den Høyestes hellige skal få riket 
og ha det i eie til evig tid, ja i evigheters evig-
het. 

19. Da ønsket jeg å få sikker opplysning 
om det fjerde dyr, som var annerledes enn 
alle de andre, det som var så fryktelig og 
hadde tenner av jern og klør av kobber, og 
som åt og knuste og trådte det som ble til-
overs, ned med sine føtter, 

Vers 8. Så vel i denne som i de øvrige profe-
tier blir det fjerde riket, Romerriket, fremstilt 
i to bestemte utviklingsfaser. Idet Daniel skrev 
ned sine fremtidsvisjoner, skildret han det fjerde 
riket i dets første stadium som en stor makt 
som skulle overta etter det greske verdensriket 
og herske over hele den dakjente verden. Denne 
første perioden blir gjerne av historikerne kalt 
det hedenske Rom. I hver enkelt av profetiene 
om Romerriket, men aller tydeligst i den som 
gjengis i kapittel 7, blir en ny og spesiell utvik-
lingsfase skildret. Denne perioden blir her frem-
stilt i form av et «lite hom». 

Hvem skjuler seg bak dette mystiske lille hor-
net som det tales om i versene 8. 11. 12 og 
24-26? Daniel nevner minst syv forskjellige 
kjennetegn som klart avslører det lille hornet 
og dets rolle i europeisk historie gjennom den 
kristne tidsalder. 

1. Sted (vers 8 ): Det lille hornet skulle vokse 
opp «mellom» de ti nasjonene som skulle oppstå 
av Romerriket. 

2. Tidspunkt (vers 8. 20. 24): Det skulle 
stå frem etter at Romerriket var blitt delt, altså 
etter 5. århundre e. Kr. Videre skulle det skje 
etter at tre av de ti hornene var rykket opp. Tre 

(Forts. side 18) 
15 
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1. BRENNOFFERALTERET. Det første synderen så da han kom inn i for-
gården til tabernakelet, var brennofferalteret. Der ofret prestene de dyrene 
som folk brakte til dem dag etter dag. (2 Mos. 27.) Så vel ofrene som 
selve alteret pekte mot Kristus som ofret sitt eget liv for at angrende syndere 
skulle få leve og ha fred med Gud. (Joh. 1, 29; Heb. 13, 10.) 

2. TVETTEKARET. Før presten kunne foreta noen ofring på alteret, måtte 
han vaske hendene i tvettekaret som stod mellom offeralteret og tabernake-
let. (2 Mos. 30, 17-21.) Gud fordret renhet av dem som skulle utføre mid-
lertjenesten mellom ham selv og folket. Fordi Kristus er den eneste blant 
mennesker som gjenspeiler den guddommelige renhet som Gud krever av 
en mellommann, er det bare han som kan gjøre soning for mennesket 
som har falt. (Heb. 7, 26; Matt. 27, 4; 1 Pet. 2, 22.)  

3. LYSESTAKEN. Mot veggen som vendte mot syd i den første avdelingen, 
«det hellige», stod en syvarmet lysestake av gull. Alltid var det minst ett 
lys som brant. Hver morgen og kveld hadde ypperstepresten tilsyn med 
lysene og fylte på ny olje. (2 Mos. 37, 17-23; 30, 7. 8.) 

Lysestaken symboliserte både Kristus og hans folk  —  alle dem som for-
midler lys. De som er satt i brann fordi hjertet er fylt med Den Hellige 
Ånds olje, vil være til velsignelse for andre og virke som lys i verden. (Åp. 
4, 5; 1, 20; Joh. 1, 9.) 

4. RØKELSESALTERET. Hver morgen og kveld tok presten kull fra 
brennofferalteret og la dem på et lite alter som stod i «det hellige», foran 
forhenget som skilte mellom de to rommene. Deretter la han røkelse på 



kullene, slik at røken steg opp og fylte de to rommene. (2 Mos. 30, 1-10.) 
Dette skulle symbolisere den gjerning Kristus utfører når han blander sin 
egen rettferdighet med sitt folks bønner, som han fremfører for Gud. (Åp. 
8, 2-4.) 
5. SKUEBRØDSBORDET. Ved veggen som vendte mot nord i «det hellige», 
stod et lite bord som presten hver sabbat la nytt brød på. Hver uke spiste 
prestene av det gamle brødet og satte så nytt brød på bordet. Det ble kalt 
«skuebrødet», et uttrykk for at det alltid skulle ligge i Guds nærhet. (2 Mos. 
25, 23-30.) Det var et symbol på Kristus som alltid er ved Guds høyre 
hånd for vår skyld. Like sikkert som vi trenger mat for å leve, trenger 
vi Kristus som er «livets brød». (Joh. 6, 35-63.) 

6. ARKEN. I «det aller-helligste» stod arken, en kiste av tre som inne-
holdt de to stentavlene som Gud hadde skrevet sin lov på. Lakket over ar-
ken kaltes «nådestolen» og var av gull. Ved hver ende av «nådestolen» stod 
en englefigur med bøyd hode i tilbedelse. (2 Mos. 25, 10-22.) Arken, som 
N, ar et synlig uttrykk både for Guds lov og hans nåde, var et symbol på 
Guds egen karakter, for nådens og rettferdigheten åpenbares i ham. På 
samme måten som det gamle Israel hadde all oppmerksomhet vendt mot 
«det aller-helligste» på den store forsoningsdagen, vil Gud i tiden like før 
Jesu gjenkomst rette sitt folks oppmerksomhet mot arken i «det aller-hel-
ligste» i den himmelske helligdom. (Åp. 11, 19.) 

7. DET HELLIGE. Den daglige tjenesten var knyttet til «det hellige», 
som var den første avdelingen i tabernakelet. Dag etter dag gjennom hele 
året kom synderen med sitt offer til helligdommen. Etter å ha bekjent sin 
synd over det uskyldige dyret, måtte han selv ta livet av det. Så tok presten 
litt av blodet fra dyret med inn i «det hellige», og stenket det foran for-
henget som skjulte arken med de ti bud som synderen hadde overtrådt. 
Ved denne handling gav synderen til kjenne at han hadde brudt Guds lov 
og fortjente dødsstraff. Men ved å påberope seg en stedfortreders død, ble 
han fritatt for skyld. (3 Mos. 4; Rom. 6, 23.) Både den gjerning prestene ut-
førte, og selve offerdyret, pekte mot Kristus. Selv om Kristus led døden 
bare en gang, lever han alltid for å gå i forbønn for sitt folk. Gjennom sin  

midlergjerning oppnår han tilgivelse for dem som påberoper seg hans død 
for sine synder. (Heb. 9, 25-27.) 

8. DET ALLER-HELLIGSTE. Den siste dagen i året, den store forsonings-
dagen, var en dommens dag for hele Israel. De samlet seg omkring taber-
nakelet, der de ventet mens ypperstepresten var inne -i «det aller-helligste» 
for å gå i forbønn for dem hos Gud. De som med angerfullt hjerte tok del i 
denne seremonien, hadde forsikring om at all deres synd ble slettet ut, idet 
ypperstepresten gikk i forbønn for dem og renset helligdommen for ali 
synd. På denne måten opplevde Israel Guds dom. (3 Mos. 16.) Den tjenesten 
ypperstepresten utførte på den store forsoningsdagen, var et bilde på den 
gjerning Kristus utfører, idet han trer frem for Faderen i den domshand-
ling som finner sted i himmelen like før han kommer tilbake til jorden. 
Idet hvert eneste menneskes sak kommer opp til prøving og dom, påberoper 
Kristus seg sitt blod som renselse for dem som har angret og bekjent sin 
synd. På grunn av Kristi fortjeneste tar Gud imot dem og betrakter dem 
som skyldfrie. (Dan. 7, 9-14; 8, 14; Heb. 9, 23-27; Åp. 11, 19.) 
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av de barbariske folkegruppene som vokste frem 
i Romerriket, var arianere, de avviste læren om 
Kristi guddom, mens de øvrige barbariske fol-
kegruppene forsvarte den ortodokse bekjennel-
sen. Fra år 476 e. Kr, hadde de tre arianske 
stammene herredømmet over deler av Romer-
rikets territorium. Men de ble alle slått etter 
tur, idet herskere fra Det østromerske riket slut-
tet seg sammen for å forsvare kirken. I 533 er-
klærte den østromerske keiser Justinian at pa-
ven var det eneste lovlige overhodet for alle 
kristne kirker. Men fordi arianske makter hadde 
herredømmet over Rom, var han avskåret fra å 
utøve sin verdslige myndighet. Endelig i 538 
ble østgoterne, den siste av de tre arianske mak-
ter, fordrevet fra Rom av Belisarius, en av Jus-
tinians generaler. På denne måten fikk paven 
militær støtte til å bli kvitt den dominerende 
innflytelsen fra nasjoner som stod i veien for 
hans borgerlige maktambisjoner. 

3. Kjennetegn ( vers 8. 20. 24): Sammenlig-
net med de øvrige hornene var dette lille hornet 
helt annerledes. Det var stort og sterkt og nøyde 
seg ikke bare med å utøve politisk makt. På 
grunn av sitt engesjement i religiøse saker, trer 
dette hornet frem som en religiøs-politisk makt-
faktor. 

4. Holdning til Gud (vers 8. 20. 25): Det 
lille hornet skulle tale «store ord» mot Gud. 
(Sml. Dan. 8, 23; 11, 36; 2 Tess. 2, 4; Ap. 
13, 5.) 

5. Forholdet til Guds lov (vers 25): Det 
skulle sette seg som mål å forandre Guds lov, 
noe det mente å ha makt og autoritet til. I vir-
keligheten arbeidet Rom for innføringen av søn-
dagen som helligdag i stedet for sabbaten, den 
syvende dag, som Gud hadde innstiftet. 

6. Holdning til Guds folk (vers 21. 25): 
Dette maktsystem skulle forfølge «den Høyestes 
hellige». De som av det pavelige Rom ble regnet 
som kjettere, ble straffet. Historien kan bekrefte 
at millioner av mennesker ble utryddet under 
dette religiøs-politiske system. En kirkehistoriker 
har skildret pavemaktens forfølgelsesaktivitet 
på denne måten: 

«Gjennom hele mellomalderen ble historiens 
blad skjemmet av forordninger fra paver og kir-
kemøter som forlangte dødsstraff over kjettere 
og slike som man mente drev med trolldom. 
Det store kirkemøtet i Konstanz i 1415 betydde 
ingen kursendring i denne praksis, idet man der 
bestemte at kjettere skulle dømmes til å bli 
levende brent — puniantur ad ignem. Leo X's 
bannbulle fra 1520, som var rettet mot Luther, 
fordømte hans uttalelser om at det var imot 
Åndens vilje å brenne kjettere.» — Schaff: His-
tory of the Christian Church V, side 524.  

til denne symbolske tidsperioden. Der blir den 
samme tidsangivelsen ( Ap. 12, 14) angitt som 
1260 dager ( vers 6). Dette viser at «en tid» 
svarer til 360 dager. I symbolske tidsprofetier 
står en dag for ett år, slik det går frem av Esek. 
4, 5. 6. (Se også fotnoten til Dan. 7, 25). 

I et tidsrom av 1260 år skulle altså det lille 
hornet med myndighetenes hjelp øve vold mot 
Guds folk og mot hans lov. Denne tidsperioden 
begynte i 538 da Belisarius fordrev østgotenes 
arianske konge fra Rom, slik at paven fra da av 
også kunne utøve borgerlig myndighet. Nøyak-
tig 1260 år senere, i 1798, erklærte den franske 
general Berthier Rom som republikk etter ordre 
fra Napoleon, samtidig som han tok paven til 
fange. Slik endte det pavelige overherredømmet 
i Europa. 

Apenbaringsboken gir en mer inngående skild-
ring av dette maktbruddet og kaller det et «døds-
sår». Men såret skulle etter hvert bli «legt», 
idet pavedømmet på ny skulle gjenvinne sin 
maktposisjon og ennå en gang nyte ærefrykt og 
anseelse fra all verden. ( Ap. 13, 3.) De 1260 
årene utgjør altså en periode i Roms lange his-
torie da Gud tillot at dette bestemte systemet 
fikk anledning til å herske og til å demonstrere 
sine prinsipper og sin religiøse og politiske mål-
setting. 

Det bør understrekes at det lille hornet repre-
senterer et system, en union mellom kirke og 
stat, en religiøs maktfaktor som skulle bruke sin 
statlige myndighet til å tvinge gjennom et be-
stemt tros- og handlingsmønster. At mellom-
alder-kirken fremmet sine hensikter gjennom 
statsmakten slik profetien åpenbarte, betyr ikke 
på noen måte at den enkelte kirketilhenger der-
for skulle være under fordømmelse. Så vel i dette 
som i alle andre kirkesamfunn finnes det mange 
oppriktig troende mennesker som følger sin 
frelser etter ærlig overbevisning. Det er selve 
systemet som gjennom sin enorme maktposi-
sjon på en treffende måte svarer til profetien i 
Dan. 7. Men i likhet med de tidligere omtalte 
makter har dette religiøst-politiske system mis-
lykkes i sine anstrengelser for å forene mennes-
keheten ved hjelp av statlig makt. Det er dette 
forhold som denne spesielle profetien peker på. 
Alle forsøk på å fremme tro og gudsfrykt ved 
hjelp av lovgivning er dømt til å slå feil. I sitt 
rike ønsker Kristus bare dem som selv velger å 
være der. 

7. Maktperiode (vers 25) : Det lille hornet 
skulle herske i «en tid og tider og en halv tid». 

1 8 Profetiene i Apenbaringsboken gir oss nøkkelen 



26. Så blir retten satt, og herredØmmet skal 
fratas ham, så han blir Ødelagt og tilintet-
gjort for all tid. 

27. Og riket og herredØmmet og makten 
over rikene under hele himmelen skal gis til 
det folk som er den Høyestes hellige; dets 
rike skal være et evig rike, og alle makter 
skal tjene og lyde det. 

28. Hermed er min fortelling til ende. Jeg, 
Daniel, forferdedes storlig av mine tanker, og 
mitt ansikt skiftet farve; men jeg gjemte det 
jeg hadde sett og hørt i mitt hjerte. 

Vers 9-14. Like etter fremstillingen -  av det 
lille hornet fikk Daniel se en domsscene som 
foregikk i to avsnitt. Først så han en undersø-
kende domshandling, eller som det står: at «bø-
ker ble åpnet», mens «en som lignet en mennes-
kesønn», nemlig Kristus, stod foran «en gammel 
av dager», eller Gud Faderen. 

Hele tiden siden sin himmelfart har Kristus 
utført prestetjeneste ved «Faderens høyre hånd». 
( Heb. 7, 25; 9, 24.) Som vår talsmann og mel-
lommann formidler han syndstilgivelse og gir 
sine sanne etterfølgere sin Hellige Ånd. Men i 
dette profetiske scenebildet møter vi ham i en 
annen rolle. Her stiller han seg frem for Faderen 
for å overta riket. Her gjelder det altså ikke 
Kristi komme til denne verden, men hans fore-
trede for Faderen for å overta riket. Denne ak-
ten finner sted etter at det lille hornet har hatt 
anledning til å demonstrere sin virkelige natur, 
men før det blir fullstendig tilintetgjort. Derfor 
må denne domsscenen begynne før Kristi gjen-
komst. Med himmelens talløse vesener som vit-

ner gjennomføres denne retter-
gangen, idet Kristus fremtrer som 
talsmann for de mennesker som 
velger å stille seg på hans side. 

I det gamle Israel ble Yom 
Kippur, den store forsoningsda-
gen, feiret en gang i året. ( Se 3 
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Mos. 16; 23.26-32.) Hver eneste dag gjennom 
hele kirkeåret fungerte prestene som mellom-
menn mellom Gud og folket. Men på denne 
spesielle dagen skulle ypperstepresten «rense» 
helligdommen, gjøre soning for folket. Sagt med 
andre ord. Regnskapet skulle gjøres opp for året 
som var gått, «bøkene» skulle granskes. De av 
folket som på denne dagen angret og bekjente 
sin synd, stod rene og rettferdiggjort når hellig-
dommen var blitt «renset». De derimot som ikke 
angret sin synd og bekjente den, «skulle ut-
ryddes av sitt folk». De jødiske prestenes em-
betstjeneste pekte frem til Kristi tjeneste i hel-
ligdommen i himmelen. (Heb. 8, 2-5) 

Idet Kristus stiller seg frem for Faderen i 
den himmelske helligdommen, granskes «bø-
kene», og regnskapet for det enkelte menneske 
gjøres opp. ( Se Pred. 12, 14; Sal. 56, 8; Mal. 
3, 16.) De som har angret og bekjent sin synd, 
slik det gamle Israel gjorde på den store forso-
ningsdagen, vil da gå fri. 

Parallellen mellom den domshandlingen som 
finner sted ved verdens ende og den som ble ut-
ført på den store forsoningsdagen i det gamle 
Israel, blir enda klarere i det neste profetiske 
synet som Daniel fikk, det som er gjengitt i ka-
pittel 8. Der sies det om den endelige domshand-
lingen at «helligdommen skal komme til sin rett 
igjen», eller «renses», som grunnteksten uttryk-
ker det. 

8. KAPII FEL 

I kong Belsasars tredje regjeringsår fikk 
jeg, Daniel, se et syn, et som kom etter det jeg 
før hadde sett. 

2. Da jeg hadde dette syn, forekom det 
meg som jeg var i borgen Susan i landska-
pet Elam, og videre forekom det meg i synet 
som jeg var ved elven Ulai. 

3. Og da jeg så opp, fikk jeg se en vær som 
stod foran elven; den hadde to horn, og begge 
hornene var høye, men det ene høyere enn 
det andre, og det høyeste vokste sist frem. 

4. Jeg så væren stange mot vest og mot 
nord og mot syd, og intet dyr kunne stå seg 
for den, og det var ingen som kunne frelse 
av dens vold; den gjorde som den ville, og 
tedde seg overmodig. 
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5. Og da jeg videre gav akt, fikk jeg se en 
gjetebukk som kom fra vest og får frem over 
hele jorden uten å røre ved jorden, og buk-
ken hadde et veldig horn mellom Øynene. 

6. Og den kom like bort til væren med de 
to horn, den som jeg så foran elven, og sprang 
imot den i sin voldsomme kraft. 

7. Og jeg så hvorledes den kom tett inn på 
væren og i sinne får løs på den og støtte til 
den og sØnderbrØt begge dens horn, og væ-
ren hadde ikke kraft til å stå seg for den; og 
den kastet den til jorden og trådte den ned, 
og det var ingen som kunne frelse væren av 
dens vold. 

8. Og gjetebukken ble overmåte mektig; 
men just som den hadde nådd sin fulle styrke, 
ble det store horn brutt av, og i stedet for det 
vokste det opp fire veldige horn, som vendte 
mot himmelens fire hjørner. 

9. Og av det ene av dem skjøt det opp et 
nytt horn, som fra først av var lite, men siden 
ble overmåte stort mot syd og mot øst og mot 
det fagre land.* 
* d. e. Israels land. 

10. Og det vokste like opp til himmelens 
hær og kastet noen av hæren — av stjernene 
— til jorden og trådte dem ned. 

11. Ja, like til hærens fyrste hevet det seg; 
det tok fra ham det stadige offer, og hans 
helligdoms bolig ble omstyrtet. 

12. Og sammen med det stadige offer ble 
hæren overgitt til ødeleggelse for frafallets 
skyld; og hornet kastet sannheten til jorden, 
og det hadde fremgang med alt det foretok 
seg. 

To år etter at Daniel hadde hatt det profetiske 
synet som er gjengitt i kapittel 7, fikk han et 
annet syn som også skildret historiens gang. 
Men denne gangen var Babylon ikke nevnt. 
Dette synet gjaldt derfor bare de tre rikene som 
ennå skulle oppstå. 

Vers 3. 4. 20. Engelen som forklarte synet, 
sa at væren representerte Medo-Persia. (Vers 
20.) De to hornene, det høyeste vokste opp sist, 
viser på en treffende måte hvordan den per-
siske delen skulle komme til å dominere. øst-
riket stanget i virkeligheten «mot vest og mot 
nord og mot syd», nøyaktig som det går frem 
av profetien. 

Vers 5-8. 21. 22. Ifølge engelens forklaring 
er gjetebukken et symbol på Grekenland ( vers 
21 ), og det store hornet «er den første kongen», 
Aleksander den store, den makedoniske hærfø-
reren som tømret opp det greske verdensriket. 
Aleksander kom fra vest og gjorde hurtig ende 
på de persiske armeene. Men få år etter hans 
død ble riket splittet opp i fire deler. ( Se vers 
22. ) 

Vers 9 23-25. Men «i den siste tid av deres 
herredømme», altså mot slutten av tiden for det-
te delte hellenistiske riket, skulle det skyte opp 
«et nytt horn», «en konge med frekt åsyn». 
Enkelte har hevdet at dette sikter til syrerkongen 
Antiokus Epifanes, som hersket over Palestina 
i 2. århundre f. Kr. og som avskaffet jødenes 
gudstjenesteform. Andre derimot, og blant disse 
mange av reformasjonslederne, mente åt dette 
nye hornet var et symbol på Rom både i he-
densk og pavelig skikkelse. Følgende kjennetegn 
viser at Rom, i motsetning til Antiokus, nøy-
aktig svarer til den beskrivelsen Daniel gir. 

1. I kapittel 2 og 7 går det klart frem at Rom 
fulgte etter Grekenland. Videre at Romerriket, 
som ble forandret og delt, skulle bli etterfulgt 
av det riket som Kristus skulle opprette. Hornet 
som fremstilles i kapittel 8, passer nøyaktig inn i 
dette mønsteret. Det etterfulgte Grekenland, og 
ble til slutt ødelagt med overnaturlige midler, 
«uten menneskehånd». (Vers 25; sml. Dan. 2, 
34. ) 

2. Man skulle forutsette at både Grekenland, 
som ble «overmåte mektig» ( vers 8 ), og det nye 
hornet som vokste frem og ble «overmåte stort» 
( vers 9 ), på visse felter kom til å overgå Medo-
Persia. Denne beskrivelsen passer på Rom, men 
ikke på Antiokus. 

3. Rom utvidet sitt område mot syd (Egypt), 
mot øst (Makedonia) og mot «det fagre land» 
( Palestina), nøyaktig i overensstemmelse med 
profetien. ( Vers 9.) 

4. Det var bare Rom som reiste seg mot «hæ-
rens fyrste» eller «fyrstenes fyrste». (Vers 11. 
25.) Denne fyrsten er ingen ringere enn Jesus 
Kristus. (Se Dan. 9, 25; 11, 22.) Rom førte en 
meget selsom krig både mot ham og hans folk 
og mot hans helligdoms bolig. Dette gjelder både 
det hedenske og det pavelige Rom. Mens det i 
hedensk skikkelse kjempet mot Kristus, og vir-
kelig ødela det jødiske tempelet, ble Kristi mid-
lertjeneste for syndere i den himmelske hellig-
dom formørket ved at det pavelige Rom begynte 
å praktisere syndsforlatelse ved menneskelig mel-
lomkomst. ( Se Heb. 8, 1. 2.) 

Vers 10-12. Ifølge engelens forklaring til 
Daniel skulle dette hornet føre en spesiell krig 
av religiøs art, og sette alt inn på å tilintetgjøre 
helligdommen og tjenesten der. 
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13. Så hørte jeg en av de hellige tale; og 
en annen hellig sa til ham som talte: For hvor 
lang tid gjelder synet om det stadige offer og 
det ødeleggende frafall — at både helligdom 
og hær overgis til nedtredelse? 

14. Og han sa til meg: To tusen og tre 
hundre aftener og morgener; så skal hellig-
dommen komme til sin rett igjen. 

15. Da nå jeg, Daniel, så dette syn, søkte 
jeg å forstå det; da stod det med en gang 
foran meg en skikkelse som så ut som en 
mann. 

16. Og jeg hørte et menneskes røst mellom 
Ulais bredder; han ropte: Gabriel! Forklar 
synet for ham! 

17. Så kom han dit jeg stod, og da han 
kom, ble jeg forferdet og falt på mitt ansikt; 
og han sa til meg: Gi akt på mine ord, men-
neskebarn! For synet sikter til endens tid. 

18. Mens han talte med meg, sank jeg san-
seløs på mitt ansikt til jorden; da rørte han 
ved meg og reiste meg opp igjen. 

19. Og han sa: Nå vil jeg kunngjøre deg 
hva som skal skje i vredens siste tid; for sy-
net sikter til den for enden fastsatte tid. 

20. Væren du så, den med de to horn, det 
er kongene av Media og Persia. 

21. Og den raggete bukk er kongen av 
Grekenland, og det store horn mellom dens 
øyne er den første konge.* 
* d. e. Aleksander den store. 

22. Og at dette horn ble avbrutt, og at det 
kom fire andre i dets sted, det betyr at fire 
kongeriker* skal oppstå av hans folk, men 
ikke med hans kraft. 

d. e. Det makedoniske, trakiske, syriske og 
egyptiske. 

23. Og i den siste tid av deres herredømme, 
når overtrederne har gjort sine synders mål 
fullt, skal det oppstå en konge med frekt 
åsyn og kyndig i onde råd. 

24. Og hans makt skal bli stor, men ikke 
ved hans egen kraft, og han skal gjøre utro-
lig stor skade og ha fremgang med alt det 
han foretar seg; han skal ødelegge mektige 
fyrster og de helliges folk. 

25. Og fordi han er klok, skal hans svike-
fulle ferd lykkes for ham; han skal opphøye 
seg i sitt hjerte, og han skal ødelegge mange 
i deres trygghet; ja, mot fyrstenes fyrste skal 
han sette seg opp; men uten menneskehånd 
skal han knuses. 

26. Og synet om aftenene og morgenene, 
som det var tale om, er sannhet; men gjem 
du synet, for det sikter til en fjern fremtid! 

27. Men jeg, Daniel, ble rent avmektig, og 
jeg ble syk en tid; så stod jeg opp og gjorde 
min tjeneste hos kongen; jeg var forferdet 
over synet, men det var ingen som forstod det. 
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Vers 13. 14. 26. Hvilken «helligdom» er det 
her tale om, den som har så intim sammenheng 
med Guds folk? Tusen år før Daniel fikk se den 
endelige og avsluttende rensing av helligdom-
men i himmelen, gav Gud befaling til jødene om 
å bygge en helligdom der han kunne bo midt 
iblant dem. (2 Mos. 25, 8.) For å forstå Dan. 
8, 13. 14 er det nødvendig at vi gjør oss kjent 
med denne jødiske helligdommen og det som 
foregikk der. 

Ikke så å forstå at Gud ønsket å begrense seg 
til et tempel som var laget av mennesker. Han 
som er fra evighet, ønsket å bo i menneskenes 
hjerte. Men folket forstod ikke dette. Ved hjelp 
av helligdommen og tjenesten der fikk de et inn-
blikk i forlikelsens tjeneste som Jesus en gang 
skulle utføre. 

Denne forlikelsens tjeneste bestod i å gjen-
reise det guddommelige billedet i mennesket, 
gjøre mennesket til ett med Gud slik det var 
før syndefallet. Dette ble gjort mulig ved at 
Kristus ofret seg selv. På korset gav han sitt 
eget liv som en soning for vår synd. Som vår 
talsmann i himmelen tilbyr han sitt fullkomne 
liv til enhver som vil ta imot det. ( Rom. 5, 10; 
Heb. 7, 25.) Det er Kristi gjerning å åpenbare 
Guddommens selvoppofrende kjærlighet og av-
sløre evangeliets kraft til å fri mennesket fra 
syndens grep. 

Hvordan skulle Gud kunne formidle disse 
evangeliske grunnsannhetene til det vantro fol-
ket som nettopp hadde kommet ut fra slaveriet 
i Egypt? Det som foregikk i tabernakelet, gjorde 
det mulig for menneskene på den tiden å forstå 
evangeliets mål og hensikt, at Gud skulle bo i de-
res hjerte, og at det var gjennom en forlikelsens 
tjeneste at dette kunne virkeliggjøres. 

Gud bestemte at prestene som hadde sin gjer-
ning i det jødiske tabernakelet, skulle ha for-
skjellige gjøremål hver dag gjennom hele året. 
Den viktigste handling bestod i at de hver mor-
gen og kveld skulle slakte et feilfritt lam som et 
offer for folkets synder. ( 2 Mos. 29, 38. 42.) 

Høydepunktet i denne årlige tabernakel-tje-
nesten var Yom Kippur, eller «den store forso- 

ningsdagen». (3 Mos. 16; 23, 27-32.) Dette 
var en dommens dag for folket, den alvorligste 
og mest skjebnesvangre i året. På denne dagen 
utførte ypperstepresten en seremoni som bestod i 
at helligdommen skulle renses, og som innebar 
at folkets synd skulle slettes ut. De som angret 
sin synd og bekjente den for Gud før dagen var 
slutt, hadde forsikring om at synden var fjernet, 
og at de kunne stå rene for Gud. De som ikke 
angret og bekjente sin synd, ble utryddet av 
folket. (3 Mos. 23, 29.) 

Alt dette pekte mot Kristi forsoning. Moses ut-
formet tabernakelet etter mønster av helligdom-
men i himmelen, slik Gud fremstilte den for 
ham på fjellet. (2 Mos. 25, 8. 9; Ap. gi. 7, 44; 
Heb. 8, 1. 2.) Den daglige tjenesten i den jødiske 
helligdommen var et symbol på Kristi daglige 
tjeneste for sitt folk i helligdommen i himmelen 
( Heb. 7, 25 ), mens den tjenesten ypperstepres-
ten utførte på den store forsoningsdagen, var en 
fremstilling av Kristi midlertjeneste for sitt folk 
under den domsscenen som finner sted i himme-
len før hans gjenkomst. (Dan. 7, 9-14. ) 

Med tanke på den forklaringen Daniel senere 
fikk på dette synet, var det bare en liten del 
av tidsperioden på de 2300 dager som gjaldt 
jødene og tempelet i Jerusalem. ( Se Dan. 9, 24.) 
Derfor kan den rensingen av helligdommen som 
er skildret i Dan. 8, 14, ikke gjelde jødenes hel-
ligdom, men helligdommen i himmelen, en be-
givenhet som skal finne sted like før Kristi annet 
komme. (Heb. 9, 22. 23.) 

De 2300 aftener og morgener, eller dager, be-
tyr like mange virkelige år, ettersom hver dag i 
denne symbolske profetien representerer ett år. 
Utgangspunktet for denne tidsprofetien, året 457 
f. Kr., finner vi i Dan. 9, 25. De 2300 år endte 
altså i 1844, da dommen begynte i helligdommen 
i himmelen. ( Se grafisk fremstilling på side 24.) 

Kapittel 8 peker på tidspunktet da dommen 
som er beskrevet i kapittel 7, skulle begynne. 
Denne merkverdige profetien gjorde at Daniel 
ble dypt bekymret. Hvordan kunne det ha seg 
at det måtte gå så lang tid før Guds folk og 
hans helligdom skulle komme til sin rett igjen? 

En 
engel 
kunngjør 
årstallet 
da 
dommen 
begynner 
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9. KAPITTEL 

Vers 1-19. Etter at Daniel hadde hatt det 
profetiske synet som er gjengitt i kapittel 8, 
undersøkte han i profeten Jeremias' bok, der 
det var forutsagt at fangenskapet for Guds folk 
skulle vare i sytti år. ( Jer. 29, 10.) Det var jø-
denes synd og overtredelse som var årsaken til 
at Gud tillot at de ble ført som fanger til Baby-
lon. Og nå var Daniel redd for at deres fort-
satte synd og frafall skulle føre til at tiden i 
fangenskapet ville bli forlenget. Derfor vendte 
han seg til Gud i bønn og tryglet om tilgivelse 
for folkets synd. I alvor og oppriktighet bad han 
om at Gud ikke måtte dryge med å gi dem fri-
heten tilbake, og at Jerusalem måtte bli gjen-
oppbygd. (Dan. 9, 19. ) 

Mens Daniel ennå bad, kom engelen Gabriel 
for å forklare ham hvorfor det måtte gå så lang 
tid før helligdommen kunne bli renset, eller 
«komme til sin rett igjen». 

20. Mens jeg ennå talte og bad og bekjente 
min synd og mitt folk Israels synd og bar min 
bønn for min Guds hellige berg frem for 
Herrens, min Guds åsyn — 

21. mens jeg ennå talte i bønnen, da kom 
Gabriel, den mann som jeg før hadde sett i 
synet, dengang jeg ble så rent avmektig, og 
rørte ved meg — det var på aftenofferets tid. 

22. Og han lærte meg og talte til meg og  

sa: Daniel! Nå er jeg kommet hit for å lære 
deg å forstå. 

23. Med det samme du begynte å frembære 
dine ydmyke bønner, kom det et ord, og nå 
er jeg kommet for å kunngjøre deg det; for 
du er høyt elsket; så merk deg nå ordet og 
gi akt på synet! 

24. Sytti uker* er tilmålt ditt folk og din 
hellige stad til å innelukke frafallet og til å 
forsegle synder og til å dekke over misgjer-
ning og til å føre frem en evig rettferdighet 
og til å besegle syn og profet og til å salve et 
Aller-helligste. 
" Med uke menes her et tidsrom av syv år. 

25. Og du skal vite og forstå: Fra den tid 
ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jeru-
salem, inntil en salvet,* en fyrste, står frem, 
skal det gå syv uker og to og seksti uker; det 
skal igjen settes i stand og oppbygges med 
gater og vollgraver, men under tidenes treng-
sel. 

Kristus. 

26. Og etter de to og seksti uker skal den 
salvede utryddes og intet ha, og staden og hel-
ligdommen skal en kommende fyrstes folk 
Ødelegge, og enden på det er oversvømmelse, 
og inntil enden er det krig; ødeleggelse er 
fast besluttet. 
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27. Og en uke skal gjøre pakten fast for de 
mange; og i midten av uken skal slaktoffer 
og matoffer opphøre, og på vederstyggelig- 
hetens vinger skal ødeleggeren komme, og 
det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet 
straffedom strømmer ned over dem som Øde-
legges. 

DA MEDERNE OG PERSERNE inntok Baby-
lon, fikk Daniel beholde sin ansvarsfulle stilling 
også i den nye regjering. Mange år var gått siden 
han hadde hatt det synet som er gjengitt i ka-
pittel 8, og som gjorde det klart at det kom til å 
gå lang tid mens Guds folk og hans helligdom 
skulle være nedtrådt. 

Vers 24. Etter at engelen Gabriel hadde bedt 
Daniel «gi akt på synet», det som er gjengitt i 
kapittel 8 og som Daniel ikke forstod, men som 
han nå bad om lys over, henviser engelen plut-
selig til de 2300 år og forklarer den delen av 
tidsprofetien som gjaldt jødefolket. 

«Sytti uker», eller 490 dager, var «tilmålt» 
jødene for at de skulle fullbyrde Guds plan for 
menneskene og «føre frem en evig rettferdig-
het». Men i stedet ble frafallet stadig større, og 
anledningens tid som Guds spesielle eiendoms-
folk ville opphøre. 

Som i de tidligere henvisningene til de 1260 
og de 2300 dager, representerte de «sytti uker», 
eller 490 dager, like mange år. Det første avsnit-
tet av de 2300 år var den tiden da jødene skulle 
få den anledningen som Daniel bad om i sin 
bønn. 

Vers 25-27. Ifølge engelen Gabriels for-
klaring skulle de 490 årene regnes «fra den tid 
ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jeru-
salem». I 457 f. Kr. utstedte perserkongen Ar-
taxerxes en slik befaling. (Se Esras 7, 12-26.) 
Fra dette tidspunktet inntil «en salvet, en 
fyrste» skulle stå frem, ville det gå «syv uker og 
to og seksti uker», som er 69 uker (493 år ). 

Etter at Jesus var blitt døpt i Jordan-elven, 
ble han salvet med Den Hellige Ånd. Dermed 
gav Gud til kjenne at han anerkjente ham som 
Messias, «en salvet». Dette fant sted i år 27 
e. Kr., nøyaktig 483 år fra 457 f. Kr. Fra da av 
begynte Jesus sin offentlige gjerning. I løpet av 
«en uke» ( syv år) stadfestet han frelsespakten 
ved å gi sitt liv, og «i midten av uken» gjorde 
han slutt på «slaktoffer og matoffer». Alle of-
rene som gjennom tidene var båret frem, pekte 
mot Kristus som gav seg selv på Golgata som 
et fullkomment offer for verdens synd. Da han 
døde «i midten av uken», tre og et halvt år 
etter at han var blitt salvet, møttes forbildet 
og virkeligheten. En usynlig hånd flerret for-
henget i det jødiske tempelet fra øverst til ne-
derst. (Matt. 27, 51.) Fra dette øyeblikket hadde 
of ringene i tempelet ikke lenger noen mening. 

Pakten med Israels folk stod ved makt til 
år 31 e. Kr., da den siste av de sytti profetiske 
år-ukene utløp. Fra da av vendte apostlene seg 
også til hedningene med evangeliet. De 490 år 
var forbi. Fra nå av skulle kampen mellom ondt 
og godt ikke lenger være konsentrert om Israel 
som nasjon, eller Jerusalem og tempelet, men 
om de kristne, Guds nye «Israel», samt Kristi 
gjerning i helligdommen i himmelen. 

komme til sin rett igjen 
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10. KAPITTEL 

Vers 1-17. En vårdag mens Daniel stod ved 
bredden av elven Tigris, fikk han plutselig øye 
på en strålende skikkelse, sannsynligvis Kristus 
selv. (Vers 5; sml. Åp. 1, 13.) Opplevelsen vir-
ket så sterkt på Daniel at han falt sanseløs til 
jorden. Men en engel kom og snakket til ham 
og lot ham få vite hva som skulle skje med Guds 
folk i fremtiden. 

18. Og atter rørte en som så ut som et men-
neske, ved meg og styrket meg, og, han sa: 
Frykt ikke, du høyt elskede mann! Fred være 
med deg! Vær du bare frimodig! Og som han 
talte med meg, ble jeg styrket og sa: Tal, 
herre! For du har styrket meg. 

19. Da sa han: Vet du nå hvorfor jeg er 
kommet til deg? Nå må jeg vende tilbake 
for å stride mot Persias fyrste; og når jeg drar 
ut, da kommer Grekenlands fyrste. 

20. Men først vil jeg kunngjøre deg hva 
som er opptegnet i sannhets bok. Og det er 
ikke en eneste som hjelper meg mot dem, 
uten Mikael, eders fyrste; 

Kap. 11, 1. jeg stod også ved hans side som 
hjelper og som vern i mederen Darius' første 
år. 

11. KAPITTEL 

6. Og mange år etter skal de inngå forbund 
med hverandre; en datter av Sydens konge 
skal komme til Nordens konge for å skape 
vennskap mellom dem; men hun skal ikke 
lenge formå å utrette noe, og hverken han 
eller datteren som skulle hjelpe ham, skal 
holde stand, men hun og de som førte henne 
dit, og hennes far og han som tok imot hen-
ne, skal miste livet på den for hver av dem 
bestemte tid. 

7. Men et av skuddene fra hennes røtter 
skal tre opp på hans plass; og han skal dra 
mot fiendens hær og trenge inn i Nordens 
konges festninger og gjøre med dem som han 
vil, og ha overmakt. 

8. Endog deres guder med deres støpte bil-
leder, med deres kostbare kar av sølv og gull, 
skal han føre bort til Egypten; siden skal han 
i noen år la Nordens konge få være i fred. 

9. Så skal Nordens konge dra mot Sydens 
konges rike, men måtte vende tilbake til sitt 
land igjen. 

10. Og hans sønner skal ruste seg til strid 
og samle en veldig krigshær, og den skal dra 
inn i landet og oversvømme og overskylle 
det; så skal den komme igjen, og krigen skal 
føres helt frem til hans festning. 

11. Da skal Sydens konge bli harm og dra 
ut og stride mot Nordens konge, og han skal 
stille opp en stor hær, men den skal gis i 
hans hånd. 

Og nå vil jeg kunngjøre deg hva som 
visst og sant vil hende: Ennå skal det opp-
stå tre konger i Persia, og den fjerde skal 
samle større rikdom enn alle de andre, og når 
han har vunnet stor makt ved sin rikdom, 
skal han oppbyde alt mot Grekenlands rike. 

3. Så skal det oppstå en veldig konge,* og 
han skai herske med stor makt og gjøre som 
han vil. 
* Aleksander den store. 

4. Men aldri så snart er han stått frem, så 
skal hans rike brytes i stykker og deles etter 
de fire verdenshjørner; det skal ikke tilfalle 
hans etterkommere og ikke være så mektig 
som da han rådet; for hans rike skal omstyr-
tes og tilfalle andre enn dem. 

5. Og Sydens konge skal bli mektig, og en 
av hans fyrster skal bli mektigere enn han og 
råde over et eget rike; hans rike skal være et 
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12. Når denne hær er sprengt, skal han bli 
overmodig; han skal felle titusener, men al-
likevel ikke få overmakten. 

13. Og Nordens konge skal komme igjen 
og stille opp en hær som er enda større enn 
den første; og når noen år er gått til ende, 
skal han komme med en stor hær og store 
forråd. 

14. Og i de tider skal mange reise seg mot 
Sydens konge, og voldsmenn av ditt eget folk 
skal også reise seg, så synet blir stadfestet; 
men de skal falle. 

15. Og Nordens konge skal komme og 
oppkaste en voll og innta en sterk festning, 
og Sydens makt skal ikke kunne holde stand, 
og enn ikke hans utvalgte mannskap har 
kraft til å holde stand. 

16. Og den som rykker mot ham, skal gjøre 
som han vil, og ingen skal kunne stå seg mot 
ham; han skal feste fot i det fagre land og 
føre ødeleggelse med seg. 

17. Og han skal ta seg fore å komme med 
hele sitt rikes makt, men er villig til å inngå 
forlik, og det skal han også få i stand; og en 
kvinne, sin egen datter, skal han gi ham, 
forat hun skal volde ødeleggelse; men det 
skal ikke komme i stand og ikke lykkes for 
ham. 

18. Så skal han vende seg mot øyene og 
innta mange, men en hærfører skal gjøre 
ende på hans hån og endog la hans hån falle 
tilbake på ham selv. 

19. Da skal han vende seg mot festningene 
i sitt eget land, men han snubler og faller og 
er ikke mere til. 

20. Og på hans plass skal det oppstå en 
som skal la en skattekrever dra gjennom ri-
kets pryd; og noen dager etter skal han om-
komme, men ikke ved vrede, heller ikke i 
krig. 

21. Og på hans plass skal det oppstå et 
foraktelig menneske, som de ikke har over-
gitt kongedømmets herlighet; men han kom-
mer uventende og tilegner seg kongedøm-
met ved list og svik. 

22. Og de oversvømmende hærer skal over-
svømmes av ham og tilintetgjøres, og likeså 
forbundsfyrsten; 

DET VAR OMKRING AR 536 at Daniel fikk 
sin fjerde og siste fremtidsvisjon. Selv om han 
gjentatte ganger hadde fått åpenbaringer om his-
toriens videre forløp, var det fortsatt en del 
åpne spørsmål om hva som skulle skje med Guds 
folk i fremtiden. 

Vers 2. Xerxes I (486-465 f. Kr.) var den 
fjerde kongen etter Kyros, og det var han som 
startet krigen mot Grekenland. 

Vers 3. 4. Et særdrag ved denne profetien er 
at scenebildene så hurtig forandres, idet nye 
makter plutselig trer frem på skueplassen. Alek-
sander den store blir her presentert som «en 
mektig konge». ( Sml. Dan. 7, 6.) 

Vers 5-13. Selv om Aleksanders rike ble 
splittet i fire deler, var det bare to av disse som 
kom til å spille en fremtredende rolle i jødefol-
kets historie. Det var Syria, som ble regjert av 
Selukus og hans etterkommere, og Egypt, der 
ptolemeene hersket. Syria lå nord for Palestina, 
mens Egypt lå i syd. Disse to maktene, som kal-
les «Nordens konge» og «Sydens konge», lå sta-
dig i krig med hverandre, og Palestina ble som 
en støtpute mellom dem. Disse versene skildrer 
i detalj hvordan krigen mellom disse maktene 
fortsatte helt ned til slutten av 2. århundre f. Kr. 

Vers 14-21. Så fulgte en tid da Rom for-
trengte «Nordens konge» (Syria), og tok herre-
dømme over «Sydens konge» (Egypt). I denne 
delen av profetien rettes søkelyset nettopp mot 
en slik sterk nasjon som skulle vokse frem. Pale-
stina, som vekselvis hadde vært behersket av 
Syria og Egypt, ble nå offer for en annen makt 
som fikk «feste fot» innenfor grensene. (Vers 
16.) Dette skjedde i tiden fra år 63 f. Kr., sam-
tidig med at Rom nå ble keiserdømme. Det er 
Julius Cæsar som «snubler og faller» mens han 
er på vei tilbake til hjemlandet (vers 19 ). Au-
gustus utferdiget folketelling og skatteutskri-
ving i hele riket i det året Kristus ble født (vers 
20; sml. Luk. 2, 1 ), og Tiberius regjerte i det 
året Kristus døde. (Vers 22.) 

Vers 22. Forbundsfyrsten, eller «paktens 
fyrste» som han kalles i enkelte bibeloversettel-
ser, synes å være en passende beskrivelse av 
Kristus som led døden under keiser Tiberius 
(14-37 e. Kr. ). I kapittel 9 fremtrer han som 
fyrsten som skulle stadfeste pakten. (Dan. 9, 
25. 27.) 
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23. for etterat han har inngått forbund med 
ham, skal han fare frem med svik; han skal 
dra ut og få overmakten med få folk. 

24. Uventende skal han falle inn i landets 
fruktbareste bygder og gjøre ting som hans 
fedre og hans fedres fedre ikke har gjort; 
hærfang og rov og gods skal han strø ut til 
sine folk, og mot faste byer skal han legge opp 
onde råd, og det vil vare en tid. 

25. Han skal oppbyde sin makt og sitt mot 
mot Sydens konge og komme med en stor 
hær; men Sydens konge skal også ruste seg 
til krig med en overmåte stor og sterk hær; 
men han skal ikke kunne holde stand; for 
det blir lagt opp onde råd mot ham. 

26. De som eter ved hans bord, skal felle 
ham; hans hær skal strømme frem, og det 
skal bli et stort mannefall. 

27. Begge konger har ondt i sinne, og mens 
de sitter ved samme bord, skal de tale løgn; 
men det skal ikke lykkes, for ennå dryger det 
med enden, til den fastsatte tid kommer. 

28. Han skal vende tilbake til sitt land 
med meget gods, og han skal legge opp råd 
mot den hellige pakt, og etterat han har ut-
ført dem, skal han vende tilbake til sitt land. 

29. Til fastsatt tid skal han atter dra mot 
Syden; men den siste gang skal det ikke gå 
som første gang; 

30. for skip fra Kittim skal komme imot 
ham, og han skal bli motfallen og vende om 
og la sin vrede gå ut over den hellige pakt; 
så skal han vende om og legge merke til dem 
som forlater den hellige pakt. 

31. Og hærer som han sender ut, skal kom-
me og vanhellige helligdommen, den faste 
borg, og avskaffe det stadige offer og stille 
opp den ødeleggende vederstyggelighet. 

32. Og dem som synder mot pakten, skal 
han gjøre til hedninger ved glatte ord; men 
de av folket som kjenner sin Gud, skal stå 
fast og holde ut. 

33. Og de forstandige blant folket skal læ-
re mengden, og de skal falle ved sverd og bål 
og ved fangenskap og plyndring en tid lang. 

34. Men mens de holder på å ligge under, 
skal de få en liten hjelp, og mange skal slå 
seg i lag med dem på skrømt 

35. Og noen av de forstandige skal falle, 
så de kan bli prøvd og renset og tvettet til 
endens tid; for ennå dryger det med enden, 
til den fastsatte tid kommer. 

36. Og kongen skal gjøre som han vil, og 
opphøye seg og heve seg over enhver gud, 
og mot gudenes Gud skal han tale forferde-
lige ord, og han skal ha fremgang, inntil 
vreden er til ende; for det som er fast beslut-
tet, vil bli fullbyrdet. 

37. På sine fedres guder skal han ikke akte, 
heller ikke på kvinnenes lyst eller på noen 
annen gud skal han akte; for han skal opp-
høye seg over alle. 

38. Men festningenes gud skal han ære i 
stedet; en gud som hans fedre ikke har kjent, 
skal han ære med gull og sølv og dyre stenen 
og andre kostelige ting; 

39. og således skal han gjøre med de sterke 
festninger og med den fremmede gud: Dem 
som vedkjenner seg denne gud, skal han vise 
stor ære, og han skal sette dem til å råde 
over mange, og han skal dele ut jord til dem 
som lønn. 

40. Men i endens tid skal Sydens konge 
føre krig med ham, og Nordens konge skal 
storme frem mot ham med vogner og hest-
folk og mange skip og falle inn i landene 
og oversvømme og overskylle dem. 



41. Han skal også falle inn i det fagre 
land, og store skarer skal falle; men disse 
skal slippe unna hans makt: Edom og Moab 
og de ypperste av Ammons barn. 

42. Og han skal utstrekke sin hånd mot 
andre land, og Egyptens land skal ikke slippe 
unna. 

43. Han skal tilegne seg skattene av gull 
og av sølv og alle Egyptens kostelige ting, 
og libyere og etiopere skal være i hans følge. 

44. Men tidender fra Østen og fra Norden 
skal forferde ham, og han skal dra ut i stor 
harme for å ødelegge og tilintetgjøre mange. 

45. Og han skal slå opp sine palasstelt mel-
lom havet og helligdommens fagre berg; 
men så bærer det til enden med ham, og det 
er ingen som hjelper ham. 

Vers 23-29. Disse versene forteller hvordan 
Rom fortsatte å vokse, og brukte både diplo-
matiske og militære midler for å nå sine mål. 

Vers 30-35. Søkelyset rettes nå mot krigen 
som denne makten skulle føre mot Guds hel-
ligdom (vers 31) og hans folk ( vers 33 ). I lik-
het med kapittel 8 inneholder disse versene en 
beskrivelse av en makt som går over til å bli 
en kirke-stat. I sin nye fase skulle den angripe 
Guds folk med «sverd», «bål», «fangenskap» 
og «plyndring» en «lang tid». (Vers 33.) Ut-
trykket «en lang tid» svarer til de 1260 dagene 
i Dan. 7, 25. Denne forfølgelsen skulle føre til 
at Guds folk ble renset. ( Vers 35.) Uttrykket 
«endens tid» i dette verset sikter til tiden da de 
1260 år skulle ta slutt, altså i 1798. ( Sml. Dan. 
8, 17; 11, 40; 12, 4. 9.) 

Vers 36-39. Disse versene nevner noen av 
kjennetegnene på det pavelige Rom. ( Sml. Dan. 
7, 25.) Også apostelen Paulus advarte mot den-
ne makten som han så ville komme i fremtiden. 
(Se 2 Tess. 2, 4, der han tydeligvis siterer fra 
Dan. 11, 36.) Også denne fremtidsvisjonen har-
monerer med de øvrige åpenbaringene Daniel 
fikk om fremtidige begivenheter. Kapitlene 2, 
7, 8, 9 og 11 stemmer alle overens i skildringen 
av bestemte makter og systemer som skulle spille 
sin rolle i den store kampen mellom godt og 
ondt. 

Vers 40-45. Den profetiske åpenbaringen har 
nådd sin klimaks, idet profetiens lyskaster føl-
ger denne kampen slik den utkjempes i den 
aller siste tid, og den vil uten tvil bli oppfattet 
og forstått etter hvert som de forutsagte begi-
venhetene inntreffer. Den makten som skildres 
i disse versene, vil gjøre et siste, avgjørende frem-
støt for å knuse sine fiender ( vers 44 ), men 
den er dømt til nederlag og utslettelse (vers 45). 
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12. KAPITTEL 

På den tid skal Mikael stå frem, den 
store fyrste som verner om ditt folks barn, 
og det skal komme en trengselstid som det 
ikke har vært fra den dag noe folk ble til, og 
like til den tid. Men på den tid skal alle de 
av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet 
i boken. 

2. Og de mange som sover i jordens muld, 
skal våkne opp, somme til evig liv og somme 
til skam og evig avsky. 

3. Men de forstandige skal skinne som 
himmelhvelvingen skinner, og de som har 
ført de mange til rettferdighet, skal skinne 
som stjernene, evindelig og alltid. 

4. Og du, Daniel, gjem disse ord og for-
segl boken inntil endens tid! Mange skal 
granske den, og kunnskapen skal bli stor. 

5. Så fikk jeg, Daniel, i mitt syn se to andre 
som stod der, en på den ene elvebredd og en 
på den andre elvebredd. 

6. Og en av dem sa til den mann som var 
kledd i linklær, og som stod ovenover elvens 
vann: Hvor lenge vil det vare før disse under-
fulle ting er til ende? 

12. Salig er den som bier og når frem til 
tusen, tre hundre og fem og tretti dager. 

13. Men gå du din ende i møte! Du skal 
hvile og stå opp til din lodd ved dagenes ende. 

Vers 1. «Mikael» som skal stå frem, er et 
annet navn på Kristus. ( Sml. Dan. 10, 13. 21 
med Dan. 8, 25 og 9, 25.) Dette punktet 
i profetien viser til at tiden nå er kommet da 
dommen skal fullbyrdes. Kristus har fullført 
sin midlergjerning for menneskene i «det aller-
helligste» i helligdommen i himmelen. Nå står 
han som vern «om sitt folks barn», det ånde-
lige Israel. Han avslutter sin prestelige midler-
tjeneste (Sml. Es. 13, 3. 4 med Ap. 19, 15 ) 
idet syndens ubeskrivelige gjengjeldelse bryter 
løs over en ubotferdig verden. Men for Guds 
folk lyser et herlig løfte i dette verset, for Kris-
tus vil frelse alle dem «som finnes oppskrevet 
i boken». Det er livets bok ( Ap. 3, 5 ), som inne-
holder navnene på dem som har tatt imot frel-
sen i Kristus og har vært tro mot ham og hans 
hellige ord. Dette verset, sammen med det fore-
gående, viser enda en gang hvordan historien 
skal kulminere i en sluttscene der de ubotferdige 
forsvinner, mens Kristi etterfølgere, som har satt 
sin lit til ham som sin frelser og talsmann, vil 
bli frelst. Dermed vil den forbilledlige tempel-
tjenesten i det gamle Israel, med rensingen av 
helligdommen, bli oppfylt, idet universet blir 
lutret for synd og syndens utøvere. 

Vers 2. 3. Når Kristus står frem for å frelse 
sitt folk, vil han også utøve sin rettferdige dom 
over dem som har fornektet ham og avvist 
hans nåde. De som er døde i troen på Kristus, 
vil stå opp fra graven ved hans gjenkomst (1 
Tess. 4, 16), og skal leve med ham gjennom 
evigheten. Syndens utøvere skal også oppstå, 
men da for å møte Guds rettferdige dom, som er 
evig død. 

Vers 4. Engelen gav beskjed om at ved slut-
ten av de 1260 år skulle disse profetiske bud-
skaper og syner bli åpnet og gjort tilgjengelige, 
og kunnskapen om dem skulle tilta. 

Vers 5-7. Spørsmålene som her blir stilt, 
og svarene som kommer, gir enda en gang be-
skjed om hvor lang tid det skulle gå før histo-
riens avsluttende klimaks ville være nådd. Først 
når Guds folks siste fiende hadde hatt rikelig 
tid og anledning til å åpenbare sin virkelige na-
tur og sanne hensikt, ville Gud gjøre ende på 
all motstand mot ham selv og hans folk. 

Vers 8-10. Fremdeles var det ting Daniel 
ønsket å vite, men Gud kunne ikke la ham få 
del i den hele og fulle betydning av det han 
hadde sett. Men de som kom til å leve i endens 
tid, og som ville lese og studere Daniels profe-
tier, skulle forstå deres enorme betydning. 

Vers 11. De 1290 dagene som nevnes her i 
forbindelse med de 1260 dagene, synes å angi 
tiden fra «det stadige offer» ble avskaffet «inn-
til endens tid» i 1798. I 508 e. Kr. inngikk 

7. Og jeg hørte hva den mann sa som var 
kledd i linklær, og som stod ovenover elvens 
vann; han løftet sin høyre hånd og sin venstre 
hånd opp mot himmelen og svor ved ham 
som lever evindelig: En tid og tider og en 
halv tid, og når det hellige folks makt er full-
stendig knust, skal alle disse ting fullendes. 

8. Og jeg hørte det, men forstod det ikke, 
og jeg sa: Herre! Hva er det siste av disse 
ting? 

9. Så sa han: Gå bort, Daniel! For disse ord 
skal være gjemt og forseglet inntil endens tid. 

10. Mange skal bli renset og tvettet og 
prøvd; men de ugudelige skal bli ved å være 
ugudelige, og ingen ugudelig skal forstå det; 
men de forstandige skal forstå det. 

11. Og fra den tid det stadige offer blir 
avskaffet, og den ødeleggende vederstygge-
lighet blir stilt opp, skal det gå tusen, to hun- 

3 0 dre og nitti dager. 
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biskopen i Rom en politisk overenskomst med 
frankerkongen Klodvig. Dette var den første av 
en rekke begivenheter som kulminerte. i 533-
538, da paven oppnådde fullstendig religiøs-
politisk makt. Oppmerksomheten ble dermed 
på en effektiv måte ledet bort fra Kristi daglige 
eller «stadige» midlertjeneste i helligdommen i 
himmelen. 

Vers 12. 13. Tidsperioden på 1335 dager må 
sees i sammenheng med 1290-dagers perioden i 
foregående vers. All den stund de 1290 dagene 
utløp i år 1798, må de 1335 dagene nå ned til 
år 1843. Denne perioden passer således godt inn 
i rammen av de 2300 årene som er omtalt i Dan. 
8, 14, og som endte i 1844. De som lever i tiden 
for den undersøkende dom og som har fått se 
Kristi kjærlighet, idet han ved Faderens trone går 
i forbønn for syndige mennesker, og som har er-
fart Den Hellige Ånd i virksomhet og har sett 
oppfyllelsen av tegnene på Kristi gjenkomst, blir 
av Gud erklært «salige». ( Sml. Åp. 14, 13.) 

Den undersøkende domshandling som begynte 
i 1844, ved utløpet av de 2300 år, foregår nå 
i himmelen. Verdens nasjoner og menneskelige 
planer har spilt falitt i forsøkene på å skape 
fred og rettferdighet. Men Kristus vil lykkes 
der mennesker mislykkes. De som setter sin lit 
til Kristus, vil seire sammen med ham, og de 
skal også regjere med ham gjennom all evighet. 
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