
9. Mennyi időnek kellett elmúlnia a szentély megtisztításáig?

Dániel 8:14

10. Megértette Dániel ezt a látomást?

Dániel 8:27
Dánielt sokkolta, hogy a szentély, a templom nem tisztul meg 2300 prófétai napon
keresztül, egészen a végidőig (lásd 17-ik vers). Sokkolta, hogy ez a hatalom még
magát Jézust is megtámadja. Ezért Gábriel nem tudta befejezni a látomást. Nem
tudta elmondani Dánielnek, mikor kezdődik a 2300 nap. Ezért Gábrielnek később
vissza kellett térnie a látomás magyarázatának kiegészítésére. A következő leckében
foglalkozunk a magyarázat végével Dániel 9:20-27 szerint.
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11. A 2300 napos prófécia

Amikor Dániel leírta próféciáit, a zsidók fogságban voltak. Elvesztették
országukat és királyukat. Templomukat lerombolták, és így templomi szol-
gálataik megszűntek. Egész vallásuk a szentély szertartásai köré csoporto-
sult. E szertartásokat mindenek felettivé tették, amivel szemük elől vesztették
igaz jelentőségét s összekeverték a pogányság gyakorlataival és hagyománya-
ival.
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Áldozataik hozatalakor nem tekintettek annak igaz jelentésére, a Megváltó
halálára bűneikért. Ezért nem ismerték el Jézust Messiásnak, az emberiség
bűneiért hozott igaz áldozatnak, noha Ésaiás és más próféták előremutattak
erre az áldozatra. Mivel szertartásaik váltak a legfontosabbá vallásukban,
Isten megengedte a babiloni királynak szentélyük lerombolását és szolgálataik
leállítását.

A fogság földjén a vallási formák nélkül fordultak az emberek Istenhez,
Aki megmutatta magát nekik. Amikor kétségbeesésükben Istent hívták, Ő
szólt hozzájuk prófétái által, bemutatva a jövő eseményeit - Isten népe
üldözőinek pusztulását, és Isten örökkévaló országának felállítását.

Dánielnek megmutattatott, hogy a világ történelme valójában a jó és a
gonosz hatalma közötti nagy küzdelem. E küzdelem, amelynek kezdetét az
első leckében láttuk, ma világunkban játszódik. A Dániel könyve második és
hetedik részeiben láttuk a történelmet mindaddig, amíg e küzdelem véget
ér. Minden látomás egy kicsit több részletet mutat be. Dániel 2 bemutatta,
hogy Isten irányítja a történelmet. Dániel 7 bemutatott egy rettenetes gonosz
hatalmat, amely Isten és népe ellen harcolt. Dániel 8 és 9 bemutatja e
konfliktust Dániel idejétől mindaddig, amikor Isten megindítja a végső
eseményeket, amelyek véget vetnek a gonosznak és szenvedésnek.

Mivel Dánielt annyira sokkolta a bemutatott gonoszság és különösen az
időtartam, ameddig az fennáll, összeesett és beteg volt egy ideig. Ezért
Gábrielnek később vissza kellett térnie, hogy befejezze a nyolcadik rész
látomásának magyarázatát.

1. Melyik állatot látta először Dániel?

Dániel 8:2-4

2. Melyik két nemzetet jelképezte ez az állat?

Dániel 8:20
Babilon nem szerepel ebben a látomásban, mert már bukása előtt állt.

3. Melyik állat támadta meg a kost?

Dániel 8:5-6

4. Melyik nemzetet jelképezte ez az állat?

Dániel 8:21
A negyedik vers szerint a kecskebak nyugatra, északra és délre öklel, ami azt
jelenti, hogy keletről támadt. A térkép szerint Perzsia keletre van Babilontól. (Ma
Perzsia helyén Irán, Babilon helyén Irak található). Amikor a görögök
megtámadták a Médó-Perzsákat, Nagy Sándor nyugatról jött.

5. Mit jelképezett a kecskebak szarva? Mi történt vele?

Dániel 8:22 és 8
Nagy Sándor volt Görögország első és legnagyobb királya. Hatalmának csúcsán
utód nélkül meghalt. Tábornokai egymással harcolva négy részre osztották a
birodalmat.

6. Mi jelent meg ezután?

Dániel 8:9
E hatalom először kicsiny volt, de nagyon megnőtt, a 9. vers szerint egészen az
égig. A negyedik vers szerint Médó-Perzsia naggyá nőtt. Nyolcadik vers szerint
Görögország igen naggyá vált. Tehát ez az új hatalom nagyobb volt Médó-
Perzsiánál és Görögországnál, ami azt jelenti, hogy ez a hatalom Róma.

7. Melyik irányba támadt ez a hatalom?

Dániel 8:9
Mivel a hatalom délre és keletre támadt, észak-nyugatról kellett jönnie. A kívá-
natos föld a szent földet, Palesztinát jelenti. Ez is mutatja, hogy e hatalom Róma.

8. Hogyan pusztul el ez a hatalom?

Dániel 8:25
E szarv Rómát jelképezi, de néhány dologból látszik, hogy nem csak a pogány
Rómára utal. Dániel 2 emlékeztet rá, hogy a vas Róma az agyaggal keverten
megmarad a vég idejéig. Dániel 7-ben egy kis szarv nő ki a Rómát jelképező
állatból. E hatalom Róma folytatása, amely fennmarad egészen az ítéletig. Dániel
7:26. Hasonlítsa össze Dániel 7:24-25 verseit a nyolcadik rész 9-12 és 23-25
verseivel! Mindkettő üldözi Isten népét és felkel Isten ellen. Nem emlékezteti önt
a tizedik vers Sátánra és az első leckére? Amikor végül hatalma megtörik, ezt
Isten teszi, kéz érintése nélkül. Olvassa Dániel 2:34 és 44-45 verseit!




