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Det har förekommit, och förekommer ännu mycken falsk undervisning av lärare i 
profetia som har vridit och vänt på Daniels syner för att få dessa att passa in på 
de dispensionalistiska åsikterna. Jag tänker dela med er av min förståelse av 
kapitel 7 i boken Daniel och jämföra med Uppenbarelseboken. När man gör det, 
får man en god översikt över detta kapitel.  

SYNEN 
 Daniel fick denna syn ca 550 år innan Jesus föddes i Betlehem, 640 år innan 

aposteln Johannes skrev Uppenbarelseboken, och 2 550 år före vår tid år 
2007.  

 Det är uppenbart att någon hade tillgång till Daniels nedskrivna redogörelse 
och högst sannolikt sammanställde Daniels bok efter hans död. Daniel 7:1 

 Den följande versen är mycket intressant därför att Daniel visar oss samma 
sak som aposteln Johannes angående de fyra vindarna på jorden. Vi som 
numera har vädersatelliter som kretsar runt jorden, har lärt oss att det finns 
fyra punkter på jorden där vindarna börjar. vers 2; Uppenbarelseboken 7:1 

 Nu kommer synen med de fyra stora djuren som är kungar, representerande 
kungariken. Det står klart att en del av dessa kungariken kommer att ha fler 
än en kung som härskar så vi kan inte bara rikta in oss på en enda människa. 
verserna 3-8   

 Fram till denna tid, med undantag för Enoks bok, fanns det ingen tydlig 
uppenbarelse av den kommande slutliga domen över mänskligheten. Gud 
visade Daniel att det skulle bli en universell dom över varje människa vid 
slutet av denna tidsålder. verserna 9-10: 
Antalet änglar som Daniel nämner är 300 miljarder. I Hebréerbrevet uppger 
Paulus att det finns så många änglar att han inte kan räkna dem. (Hebr. 
12:22). Aposteln Johannes nämner också hur många änglar som omger 
Guds tron. Uppenbarelseboken 5:11 
På Daniels tid fanns inte någon elektricitet. De skulle inte ha kunnat 
konstruera någon dator. Därför används termen "bokrulle", ty konsten att 
binda in böcker uppstod mycket senare. Det fullständiga avslöjandet av vad 
som skulle hända skulle människan inte få förrän ca 640 år senare. 
(Uppenbarelseboken 20:10-15). Vad vi ser här, är att Gud håller reda på 
vad varje människa gör; varje ögonblick i en människas liv finns tillgängligt för 
att kunna användas vid den yttersta domen. 2 Korintierbrevet 5:10 



Vi finner också en hänvisning till en brinnande låga, vilken senare beskrevs 
av Jesus som en evig eld och av aposteln Johannes som den brinnande sjön.  
Matteus 25:41; Uppenbarelseboken 20:10 

 Djuren betyder kungadömen och härskare, så om en härskare blev avsatt 
eller dog, behövde detta inte nödvändigtvis betyda slutet på kungadömet. Det 
romerska kejsardömet varade i 1 000 år och hade många olika härskare. 
vers 12 

 Begreppet Människosonen, som syftar på Jesus, introduceras här. Denna titel 
finns i Enoks bok och Jesus identifierade sig också som Människosonen.  
Aposteln Johannes bekräftade Daniels syn. verserna 13-14; Matteus 9:1-8; 
Uppenbarelseboken 14:14 

 Daniel blev oroad när han såg synen för han förstod inte vad den betydde. 
vers 15 

 Han frågade en ängel som stod framför tronen vad synen betydde och fick då 
veta det. vers 16 

 Här säger Daniel återigen att de fyra djuren representerar fyra kungar. Om vi 
använder kunskapen från kapitel två i Daniels bok kan vi identifiera dessa fyra 
riken i vers 17 som: 
1. Babyloniska Riket  
2. Medo-Persiska Riket  
3. Grekiska Riket under Alexander den Store 
4. Romarriket  
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Det är viktigt att förstå att det finns ett avbrott i kronologin i resten av kapitlet. 
Instället för att läsa vers efter vers, skall vi titta på innehållet och sätta det i 
kronologisk ordning:  
1. Det fjärde riket är olikt de andra. Romarriket var ursprungligen republik, med 

makten koncentrerad till den romerska senaten. Mot slutet av dess tid tog 
olika kejsare makten genom kupper och man använde militär för att krossa all 
opposition och romarriket utvecklades till diktatur. vers 19 

2. När romarriket hade slutat existera, fanns det tio kungar (härskare), som inte 
härskade samtidigt eller i samma del av riket, utan gick efter tronföljd. De steg 
upp geografiskt sett ur romarriket men styrde nödvändigtvis inte över hela 
imperiet. Det finns ingen säker historik om när dessa tio kungar träder fram. 
vers 20 

3. Tio andra kungar (härskare) kommer vid ett senare tillfälle att ge sina riken till 
Antikrist, det lilla hornet. Detta sker under den tidsperiod som Jesus kallar 
"den stora vedermödan" Matt. 24:21-29, vilket avslöjas för aposteln Johannes 
i Uppenbarelseboken 13:1-18.  



4. Detaljerna avslöjas inte helt i Daniels syn men de framstår klart i verserna 
24-25 och i Uppenbarelseboken 17:1-13. 

5. Verserna 18 och 27 gäller Tusenårsriket. Uppenbarelseboken 20:1-6  
6. Hänvisningar till Domen vid den Vita Tronen finner vi i verserna 9, 22, och 26 

och i Uppenbarelseboken 20:10-15. 
Denna syn var mycket detaljerad och svår för Daniel att beskriva; den oroade 
honom mycket och han beslöt att bevara den i sitt hjärta medan han funderade 
på dess betydelse. Daniel 7: 28. 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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