Daniel 8
Hva kjennetegner en sann profet?
4. Mosebok 12,6-8 sier at en profet er en som Gud taler
til i syner. (Gud talte til Moses ansikt til ansikt.)
Les Jeremia 28,9 (gjerne i sammenheng med hele
kapittelet). En sann profet testes ved at han profeterer
sant om ting som vil skje i overskuelig framtid.
Daniel demonstrerer igjen at han er en sann profet i
kapittel 8!

Daniel profeterer om det som skal skje på verdens plan
som berører Israel spesielt. Det handler om de neste 400
år, og ble oppfylt til punkt og prikke.
Allikevel vil vi se videre at synet har også betydning langt
fram i tid!
Dette vil demonstrere et prinsipp i profetisk tolkning.
v. 1
Allerede to år etter synet i kapittel 7 kommer et nytt syn.
Det babylonske riket nærmer seg slutten. Det spisser seg
til.

v. 2 Susa skulle bli hovedstad for riket til mederne og
perserne.
v. 3 Bjørnen med slagside i kap. 7 er beskrevet her som
en vær med to horn av forskjellige lengde.
«Det lengste kom opp sist.»
Husk at mederen Gobryas tok Babylon først og Dareios
(kap 6 og 9) var den første konge der. Persia tok deretter
over hovedrollen med Kyros (kap. 10) i kontroll av
Babylon.
v. 4 «Mot vest, nord og sør» men ikke mot øst.

v. 5 Aleksander den Store kunne flytte hæren utrolig raskt.
Geitebukken som sprang så fort at den ikke så ut til å
berøre jorden tilsvarer leoparden med fuglevinger i kap. 7.
Altså det greske riket.
v. 6-7 Historiebøkene beskriver det som hendte i detalj.
Synet her gir et profetisk riktig bilde av det som skjedde ca.
70 år senere.
v. 8 Aleksander døde 32 år gammel etter å ha lagt «hele
verden» under seg. Han fikk en feber under en fyllefest.
«Hornet ble brukket av», men det var intet menneske som
gjorde det.

De fire hornene var generalene Kassander (europeiske
delen), Lysimakus (Tyrkia), Seleukus (østover), og Ptolomi
(Egypt og nord Afrika).
v. 9 Det lille hornet her er ikke det samme som det som er
beskrevet i kap. 7. Her er det Antiokus Epifanes.
Allikevel skal vi se paralleler med Antikrist!
Han kommer ut av Syria.
«Det herlige landet» er Israel.
v. 10-14 Sammenhengen beskriver en som er med i en
demonisk krig mot Israel. Han er tydeligvis brukt av
djevelen. Det ble en holocaust for jødene.
2300 dager er tiden det tok før Judas Makkabeus drev ut
den syriske hæren, og templet ble renset. (ca. 160 f.kr.)

v. 15-16 Gabriel så ut som en mann. Vi møter ham her og
i kap. 9. Også i Lukas 1 to ganger.
v. 17-19 «Endetiden» – Gabriel indikerer at dette med
Antiokus Epifanes er et svakt bilde av hva Antikrist skal
gjøre mot jødene.

v. 20-25 Åpenbaring 13 beskriver «dyret» nærmere.
Les versene 5-7, og 17.
Han skal bedra med en falsk fred.
Vi skal møte denne mannen fra Syria igjen i Daniel 11, og
lære mye mer om ham.

v. 26
Profetier kan noen ganger tolkes i både en nær og en
fjern sammenheng.
Jesus gir oss et eksempel i Markus 13,14.
Det ene oppfyllelse blir et forsmak av det andre.
I et annet eksempel (Lukas 4, 16-21) bryter Jesus
profetien til Jesaja om Ham midt i en setning fordi resten
blir oppfylt senere.

v. 27 Dette var sterk kost for Daniel. Det ble sterk kost for
jødene, og det kommer til å bli sterk kost igjen.
Det er godt å lese her (v. 25) at fyrstenes Fyrste skal
vinne.

