Profeten Daniels Bok

3. del – De fire profetier
Fire store profetier danner grunnstammen i Daniels bok, og det øvrige budskap er
bygget opp omkring disse. Vi kan lett se at selv om profetiene er forskjellige, dekker
de hovedsakelig det samme emne:
 Fire verdensriker vil spille en dominerende rolle fra Daniels tid helt frem til
opprettelsen av Guds rike. Verdensmaktene er Babylon, Persia,
Grekenland og Rom.
 Menneskelig herredømme vil bli avsluttet ved Jesu gjenkomst. Han vil
opprette Guds rike.
Alle profetiene har dette til felles, men vi ser at hver av dem dog har forskjellige
opplysninger å gi oss. I denne del skal vi gi en kort oversikt over de ting som er felles,
og hva vi kan lære av ulikhetene. Profetiene beskriver begivenhetene i sterkt
konsentrert form og gjør intet forsøk på å dekke detaljer i verdenshistorie. Bare det
som berører Guds folk er forutsagt, først Israel og deretter alle troende både av
jødisk og ikke-jødisk avstamning.
Nebukadnesars bilde i hans drøm (kap.2)
Nebukadnesar så i sin drøm en billedstøtte av en mann. Kroppens forskjellige deler
var av ulike metaller som symboliserte fire verdensriker. Viktig å legge merke til er at
billedstøtten bare viste èn mann til tross for at den representerte fire riker.
Menneskenes rike består av mange forskjellige nasjoner i historiens forskjellige
tidsperioder, men Gud anser dem bare som ett rike. For menneskene så billedstøtten
meget imponerende ut – "den skinte med strående glans ... og var et fryktinngytende
syn." (v.31). Dette er
måten menneskene ser
på verden omkring seg,
men denne mektige
støtte ble knust av en
liten stein på dens
føtter (v.34). Det ble
erstattet med Guds
rike. Steinen ble "revet
løs, men ikke med
hender" (v.34), og dette
betyr at det var Guds
handling og ikke menneskenes. Det peker på Jesus Kristus når han kommer tilbake.
(Dan.2,35 og 44-45, Matteus 21;42-44, 1.Kor.15;23-28).
De fire store villdyr (kap.7)
Daniels syn viste fire forskjellige dyr, hvorav tre svarte til kjente arter. Hvert dyr
symboliserer en av de fire verdensmakter som billedstøtten viste i kap.2. Men det er
en meget lærerik forskjell på dem. Kap.2 viste en beundringsverdi støtte av en mann
som illustrerer hvordan menneskene betrakter verden. I kap.7 ser vi de samme
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verdensmakter sett med Guds øyne. Han sammenligner dem med dyr fordi
menneskene bare lever etter naturlige impulser og innstinkter uten å betvinge dem
for å adlyde Guds vilje.
Samtidig med
tilintetgjørelsen av det fjerde
dyr vil alle menneskelige
styresmakter bli fjernet og
herredømme over jorden vil
bli gitt Den Høyestes hellige
(v.27), Kristus og de som
hører Kristus til (1.Kor.15;23).
Visjonen om aftener og morgener (kap.8 og 9)
På den tid Daniel fikk dette syn var slutten på Babylons maktposisjon så nær at
Babylon ikke er tatt med i profetien. Her er bare de tre siste verdensmakter, Persia,
Grekenland og Rom tatt
med.
De
blir
igjen
symbolisert med dyr, men
på en litt annen måte.
Perserriket blir symbolisert
med en vær. Grekenland
og
Rom
blir
begge
symbolisert
med
en
geitebukk. Grekenland med
to vanlige horn, mens et
tredje lite horn som vokste
seg overmåte stort, er
brukt for å symbolisere
Rom. Det som skiller denne visjonen fra de to foregående, er at fra nå av, i kap 8, er
språket igjen hebraisk. Dette er fordi profetiene retter oppmerksomheten mot
hvordan verdensmaktene behandler Israel og virkningen av dette. Særlig gir den
detaljer om ofringen av Jesus og ødeleggelsen av Jerusalem i år 70. Og som i de
andre profetiene fører den oss helt frem til endetiden når det fjerde verdensrike blir
knust "uten menneskehånd" (v.25). Dette er samme beskrivelse av endetiden som
den Daniel gir i kap.2.
Den avsluttende visjon (kap.10-12)
Da Daniel fikk det fjerde syn, hadde
Persia beseiret Babylon, og derfor er
bare de tre siste verdensmakter
beskrevet. Symboler er ikke brukt:
hele budskapet blir fortalt av engelen.
Profetien følger samme mønster som i
de tidligere visjoner. Den største
forskjellen er at den gir detaljerte
profetier om spesielle perioder i
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verdenshistorien, også om de siste dager før Guds rike blir opprettet. En av
periodene handler om en tid med voldsom forfølgelse av trofaste jøder. Denne
forhånds-orientering gir Guds folk styrke til utholdenhet når det var reelt behov for
det. De kan selv se at Gud fortsatt har kontroll.
Profetien tar oss med helt frem til endens tid. Forfulgte mennesker kan i alle
tidsperioder se at menneskenes rike en gang blir endelig fjernet og Guds rike blir
opprettet.
TIDSANGIVELSER FOR BEGIVENHETENE BESKREVET I DANIELS BOK
Tidspunkt
605 f.Kr
538 f.Kr

Verdens
makt
Babylon
Persia

331 f.Kr

63 f.Kr

Ca.1800
e.Kr
Guds rike

Kap.2

Kap.7

Hode av gull
Bryst og
armer av sølv

Løven
Bjørnen

Grekenland

Buken og
hoftene av
kobber

Leoparden

Rom

Benene av
jern

Et forferdig
dyr

Føttene av
jern og leire
Steinen revet
løs uten
menneskehender

Dyret drept

Kap.8

Kap.11

Væren

v.2

Gjeitebukk
med 1 veldig
horn, og
senere 4 horn
Geitebukken
med et lite
horn som
vokste seg
overmåte stort

v.3-35

v.36-39

Knust uten
Det går
menneskehånd mot
slutten
med ham

Konklusjon
Daniels fire profetier harmonerer på en overbevisende måte i hele Daniels budskap.
Utgangspunktene i profetiene er enkelte episoder i historien, men alle sammen
beveger seg gjennom fremtidige begivenheter frem mot opprettelsen av Guds rike,
noe som er felles for alle fire. Og forskjellen mellom dem er bare at de omfatter
forskjellige historiske tidsperioder. Derfor gir de oppmuntring til Guds folk uansett i
hvilken av disse perioder de lever.
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