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HISTORISK BAKGRUND 
 Vi har nu kommit till kapitel åtta i Daniels bok. Denna händelse ägde rum i 

Belsassars tredje regeringsår före Babylons fall 539 f.Kr. Det såg dystert ut 
för Babylon denna gång när det medo-persiska riket fick stor makt och det 
kom till stora fältslag mellan dem.  

 När Daniel fick sin syn, blev han förflyttad i anden till fiendens vinter 
huvudstad Susan i det persiska riket. Liberala så kallade “forskare” har under 
de senaste 150 åren använt detta kapitel för att misskreditera Daniels bok 
och påstått att den är skriven i det första århundradet e.Kr. och att Daniel inte 
skrev den. De hävdar att Gud inte ger några profetior och att Daniel absolut 
inte kunde ha vetat vad som skulle ske efter hans död. Men de senaste 50 
åren, då arkeologer gjort stora upptäckter, har Daniels bok blivit bekräftad.  
Daniel 8:1-2 

SYNEN 
 Gud använde djur som illustration till vad som skulle hända i framtiden, bland 

annat använde han dem i ett budskap till aposteln Petrus och flera gånger i 
Uppenbarelseboken.  Apg. 10:10-16 

 Väduren gick fram mot väster, mot norr och söder. Detta är lika med 
utvidgningen av det medo-persiska riket, västerut mot Israel, Syrien och 
Libanon, söderut mot Egypten, och sedan mot det som idag är Turkiet och 
Grekland. Daniel 8:3- 14 

 Bocken kom från väster och tryckte på österut, precis som Alexander den 
Store gjorde på senare år.  

TOLKNINGEN 
 Ingen människa kan ha vetat vad synen åsyftade vid denna tid; på samma 

sätt kan inte vi som lever idag tala om vad som skall hända i framtiden. Vi kan 
gissa i enlighet med vad vi ser pågå omkring oss men vi kan aldrig i köttslig 
kraft förutse framtiden. Daniel 8:15 

 Ängel Gabriel (Daniel 9:21; Lukas 1:26) befalldes förklara synen för Daniel. 
Daniel 8:16-17 

 Den gudomliga andliga kraften var så stark att den skapade fruktan och 
gjorde att han inte kunde stå upp. vers 18 



 Detta står i samklang med vad andra människor i Bibeln har upplevt.  
Matt. 28:1-6; Apg. 9:1-6; Upp. 1:10-18. 

 Gabriel förklarade för Daniel synens betydelse. verserna 19-21  

HISTORIEN SOM DEN HÄNDE 
 Sedan kung Cyrus av Medo-Persien hade invaderat Babylon 539 f.Kr., levde  

han i nio år tills han dog i strid 530. Han efterträddes av sin son Cambysses 
II, som attackerade mot väster och söder i ett försök att kuva Egypten. De 
egyptiska styrkorna besegrades vid Pelusium 522 f.Kr. och underlades det 
Medo-Persiska Riket. Medan Cambysses var i Egypten fick han nyheter om 
en statskupp i Persiens huvudstad, och på hemvägen blev han galen och 
gjorde självmord. Efter en maktkamp, som i detalj beskrivs i föregående 
predikan, tog Darejaves tronen och regerade till 486 f.Kr. Sedan regerade 
åtskilliga kungar i det Medo-Persiska Riket tills det lades i ruiner av Alexander 
den Store 331 f.Kr. 

 I Daniel 8:7 visar synen Alexander, när han attackerar det Medo-Persiska 
Riket med vrede (choler). Historien berättar att grekerna kände förbittring och 
ilska inför medo-perserna, eftersom general Xerxes hade invaderat Grekland 
förut, lagt landet i ruiner och behandlat det grekiska folket med stor grymhet.  
Alexander och hans armé tog hämnd när det Medo-Persiska Riket slogs ner 
år 331 f.Kr. 

 Alexander den Store var den förste och siste ledaren i det mäktiga grekiska 
imperiet, som bara varade tills hans död vid 33 års ålder, 323 f.Kr., Då 
delades riket i fyra delar. Ingen del hade samma politiska och militära makt 
som Alexander haft och det gick inte så lång tid förrän alla fyra delarna 
erövrades av romarna. 

 Det grekiska imperiet delades mellan fyra av Alexanders generaler:  
 Ptolemis I Soter regerade över Egypten, Palestina, delar av Libanon och 

södra delen av Syrien från 323-285 f.Kr. Hans avkomlingar styrde Egypten 
innan romarna fick det att falla år 30 f.Kr. 

 De östra provinserna (Norra Syrien, Babylon, Persien, Afghanistan och 
delar av vad som idag är Pakistan), erövrades av Seleukus I Nikator, 
som regerade från 312-281 f.Kr. Det tog honom 12 år att krossa allt 
motstånd innan han kunde göra sig till kung och regera från sitt säte i 
Syrien. Den seleukida dynastin varade tills den den romerske generalen 
Pompejus lade landet under sig som en romersk provins 63 f.Kr. 

 Kassander framträdde som ledare för huvudsakligen den europeiska 
delen av det grekiska imperiet och Lysimakus fick hand om provinsen 
Trakien (Balkan) och Bitynia (nordvästra Turkiet). 

  



DUBBEL PROFETIA 
Verserna 9-12 och den tolkning som finns i verserna 23-25 hänvisar till två olika 
tidsperioder.  

TIDSPERIOD 1:  
Innefattas av väldet under Antiokus IV, vilken gav sig själv tillnamnet Epifanes, 
som betyder "den synlige guden.” Han  levde mellan 215-164 f.Kr., totalt 51 år. 
Han var en syndig konung i det syriska kungadömet och krävde hellenisering i 
alla delar av sitt rike, inklusive Jerusalem, vilket betydde att alla undersåtar skulle 
konvertera till de grekiska kulterna. Templet i Jerusalem blev vanhelgat genom 
att man offrade grisar i det, ett altare till Zeus ära sattes in och alla judiska hus 
förbjöds att dyrka Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Grekiska badhus (bl. a. för 
utövande av homosexualitet) introducerades i Jerusalem, grekiska spel och 
festivaler, jämte särskilda klädedräkter och avgudadyrkan. Den syriska armén 
bedrev människojakt på landet som i staden och alla judar som inte fogade sig 
dödades. När judarna gjorde motstånd, slog Antiokus en ring runt Jerusalem år 
167 f.Kr. och massakrerade alla män, kvinnor och barn som inte var lojala mot 
honom. År 164 f.Kr., dog han plötsligt av en sjukdom; utan människohand blev 
han krossad, som det beskrivs i vers 25. Samma år återtog Judas Mackabeus 
med en judisk armé Jerusalem, renade templet och återinvigde det till Abraham, 
Isaks och Jakobs Guds ära. Templet i Jerusalem existerade tills år 70 e.Kr., då 
det förstördes av den romerske generalen Titus.  

TIDSPERIOD 2:  
Antikrists framträdande i den yttersta tiden. Daniel ges ännu en uppenbarelse om 
denna person i Daniel 11:37-39, och apostlarna Paulus och Johannes ger oss 
sin uppenbarelse i 2 Tess. 2:1-12 och Upp. 13:1-18. 

SLUTET PÅ SYNEN  
 Gabriel summerar Daniels syn. Daniel 8:26 
 Dessa fruktansvärda detaljer framfördes som en film för Daniel, så starka att 

Daniel svimmade och låg sjuk en tid. Han hade ingen att dela synen med 
men Guds syfte var att använda Daniel som profet och att han skulle skriva 
ner synen som ett vittnesbörd för framtida generationer tills den blivit uppfylld. 
Denna syn är nu ca 2 500 år gammal. 

 Daniel levde inte länge nog här på jorden för att se det Medo-Persiska Rikets 
undergång, men han såg den från Paradiset. Daniel 12:13 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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