Daniel 7
Kapittel 7 er skrevet på arameisk. Det handler om
verdensrikene som vi fikk presentert i kap. 2.
Kapittel 2 omtaler den ytre herligheten til de 4 rikene.
Dette var noe som Nebukadnesar kunne forstå.
Kapittel 7 handler om de innerste og dyriske
karakterene til de 4 rikene.
v. 1 Det står at Daniel skrev det ned. (Ikke så
oppsiktsvekkende for noen som tror at Daniel skrev
Daniels bok.)
Det babylonske rike skulle snart stå for fall.

v. 2 Havet representerer verdens befolkning og vindene
kan representere forskjellige påvirkninger.
v. 3-4 Rikene blir forskjellige.
Babylon ble representert ved en løve med ørnevinger.
Løven er styrken, og ørnevinger sier noe om farten til de
militære og omfang av riket.
Resten av v. 4 er bildet av Nebukadnesars ydmykelse og
omvendelse.
v. 5 Mederne og perserne hadde en veldig store hær som
beveget seg langsomt. De lignet en bjørn. De tok Babylon,
Egypt, og Lydia. Xerxes kom mot Grekenland med 300.000
mann og 300 skip. Gud lot en storm knuse flåten.

v. 6 Leoparden med 4 vinger beskriver Alexanders hær
som var uhyre rask. Alexander døde ung og riket ble
overtatt av 4 generaler som delte det mellom seg.
v. 7 Det romerske riket. Dyret med jerntenner.
Det blir gitt mye spalteplass her videre til dette dyret.
Profetien rekker helt ned til vår tid!

v. 8 Hornene er noe Daniel var opptatt med. Det skal også
vi være. Tolkningen kommer senere.

v. 9-14 Scenen er satt i himmelen. (Åpenbaring 4 og 5.)
v. 9 Gud sitter på tronen. Hans hellighet, rettferdighet og
allmektighet blir fremhevet.
v. 10 Bøkene ble åpnet. Gud tar oppgjør med
verdensrikene i den «store» trengselen. (Matt. 24,21)
v. 11 Les Åpenbaring 13,5-6.
v. 12 Karakteren til alle verdensrikene vil leve videre inntil
denne tid. Statuen i kap. 2 ble stående i sin helhet inntil
Steinen knuste den.
v. 13 Jesus siterer dette om Seg selv i Markus 14,61-62.
v. 14 Les Åpenbaring 19, 11-16.

v. 15-18 Tolkningen av drømmen – overblikket.
v. 19 Romerriket skiller seg ut fra de andre rikene på flere
måter.
v. 20-23 Hornene er det som er av spesiell interesse for oss.
De skal oppstå i endetiden.
Vi ser at hele jorden blir til slutt underlagt dette omtalte riket.
v. 24 Ti herskere vil styre hele kloden ved enden av denne
tidshusholdning. Antikrist vil oppstå og overta makten til tre
av disse herskere.

v. 25 Tre og et halvt år…. Åp. 11,2-3 og 13,5
Også Daniel 9,27 (halvparten av 7)
«Forandre tider og lov..» - Han skal sette opp sin egen
religion.
v. 26-27 Utfyller v. 11 og 14.
v. 28 Slutten på arameisk. Videre skal Daniel profetere
om hvordan Israel blir berørt på hebraisk.

