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De 7 världsväldena
under hedningarnas tider. Dessa världsriken är
symboliserade av en drake (Satan) med sju huvuden
och tio horn. De är styrda av sataniska makter och
har alla förtryckt Israel.

I. Egypten
Det första världsväldet som förtryckte Israel.
Epypten kontrollerade Kanaan under patriarkernas
tid och därefter. SYMBOLER:
Det första drakhuvudet, Upp 12:3-6
Krokodil: Hebr. tannin = krokodil, Jes 51:9 = orm
(sjöodjur) 2 Mos 7:9. Den stora draken = tannin (sjöorm),
Hes 29:3. Krokodilen var en symbol på egyptiska mynt.
Krokodilen är en symbol för Satan: Ps 74:13-14.

EGYPTEN
– det första
drakhuvudet

Egypten var dominerat av sataniska krafter.
– Förslavade isreliterna på ett tyranniskt sätt under flera hundra år.
– En farao befallde att hebreiska pojkar skulle kastas i Nilfloden.
– Farao lyssnade inte till Guds befallning att frigöra israelerna.
Epypten blev därför straffat tio gånger med svåra plågor.
Uttåget från Egypten skedde ca år 1660 f Kr.

Den stora örnen, Hes 17:7,15
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Under Thotmes III, ca 1500 f Kr, regerade
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1. Det egyptiska väldet
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De 7 världsväldena
II. Det assyriska väldet
Assyrien förtryckte Israel (Norra riket)
flera gånger under en period av 175 år.
Fem invasioner av Israel:
1. Av Kung Pul. Friköpta med 1000 talenter silver.
2. Genom kung Tiglath-Pileser.. Han tog Naftali land och
förde folket i fångenskap. 2 Kung 15:9
3. En andra invasion av Tiglat-Pileser. Kung Ahas i Juda
ingick en allians med Assyrien. 2 Kung 16:9
4. Genom kung Shalmaneser.
Kung Hosea blev hans tjänare. 2 Kung 17:3
5. Andra invasionen av Shalmaneser och Sargon II.
Fullständig tillintetgörelse. De 10 stammarna fördes
som fångar till Assyrien. 2 Kung 17:5

Två invasioner av Juda:

ASSYRIEN
– det andra
drakhuvudet

1. Av Sanherib. Kung Hiskias bön och Jesajas profetia:
2 Kung 18:13-19:35. 185.000 assyrier blev slagna av en ängel.
2. En assyrisk härhövitsman tog kung Manasseh
som fånge till Babylon. 2 Krön 33:11-13.

SYMBOLER: Det andra drakhuvudet
Lejon. Assyrien symboliseras av ett
blodtörstigt lejon, Jer 50:17,18. Nah 2:8-13
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De 7 världsväldena
Symboliserade av en drake med 7 huvuden och 10 horn, Upp 12:3

III. Det babyloniska imperiet
SYMBOLER: 1. Det tredje drakhuvudet. Upp 12:3, 17:7, 9-14
2. Huvudet av guld: Nebukadnessar. Dan 2:28
Hans son = Nabonius, sonson = Belsassar.
3. Ett lejon med örnvingar: Dan 7:4; Jes 5:29; Jer 4:7, 48:19, 50:17
Lejon = Mäktig kung.
Örnvingar = Snabbhet i erövringar.
Vingarna bortryckta = Nebukadnessar blev vansinnig.
Upplyftat från jorden = Återfick sin tron.
Ett mänskligt hjärta = Fick tillbaka sitt förstånd
och blev en ödmjuk människa.
4. Den stora örnen. Jer 48:40, 49:22; Hes 17:5; Hab 1:6-8

Babyloniens förtryck av Israel i 6 fångtåg:

BABYLONIEN

– det 3:e drakhuvudet och
1. Första anfallet: 605 f Kr under Nebukadnessars
huvudet av guld på bildstoden
första regeringsår och kung Jojakims 3:de regeringsår. Dan 1:1-4
Första fångtåget: då Daniel, Hananja, Misael och Asarja var med.
2. Andra anfallet: 598 f Kr under kung Nebukadnessars 7:de regeringsår.
Andra fångenskapståget: Kung Jojakim blev dödad och kastad utanför
muren, 3.023 fångar. Jer 52:28
3. Tredje anfallet: 597 f Kr Kung Jojakin (Konja) då över 10.000
stridsmän blev förda som fångar till Babylon i det tredje fångtåget.
2 Kung 24:13-14
4. Fjärde anfallet: 586 f Kr blev Jerusalem ödelagt. Kung Sidkia plus 832
fångar förda till Babylon i hans 11:e regeringsår i det fjärde fångtåget.
Jer 52:15,29
5. Femte fångenskapståget: 581 f Kr då 745 judar blev fångar. Jer k 40-44
6. Sjätte fångenskapståget: 581 f Kr. Judar som flytt till Egypten blev
förda som fångar till Babylon. Josefus 222-7
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DET NYBABYLONISKA IMPERIET
Den kaldeiska örnen lade under sig många
länder och folk: Juda, Edom, Moab, Ammon,
Filisteen, Fenikien, Syrien, Arabien, Elam
och plundrade och ödelade Egypten.

3. Det babyloniska imperiet
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Ett lejon med vingar symboliserade
det Babyloniska väldet. Dan 7:2-4
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De 7 världsväldena
Symboliserade av en drake med 7 huvuden och 10 horn.

IV. Det Medien-Persiska imperiet
SYMBOLER:
1. Det fjärde drakhuvudet. Upp 12:3
2. Bröst och armar av silver på bildstoden. Dan 2:39
3. En björn med tre revben i munnen. Dan 7:5
Revbenen symboliserar Medien-Persiens intaganade
av Babylonien, Lydien och Egypten.
Björnen reser sig på sin ena sida =
Persien hade större styrka än Medien.
4. En bagge med ett mindre och ett större horn. Dan 8:3-9,20
Det låga hornet = Darejaves av Medien.
Det högre hornet som sköt upp senare = Kores (Cyrus) av Persien.
Hornet stångade mot väster = anföll Babylonien,
mot nordväst = anföll Lydien, och mot söder = anföll Egypten.

MEDIEN-PERSIEN
– det 4:e drakhuvudet
och bröst och armar av
silver på bildstoden

Medien
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Judarna var nära att utrotas på drottning Esters tid. Ester 3:12-15
Tre återtåg:
1. 536 f Kr: Serubbabel med 42.360 judar. Templet blev återuppbyggt.
2. 457 f Kr: Esra med 1754 män. Gudstjänsten återupprättad.
3. 444 f Kr: Nehemja med en vaktstyrka. Jerusalems murar blev
återuppbyggda.

Oxus
LYDIEN Hakys
Sardes
Stora havet
(Medelhavet)

Memfis

MEDIEN

Eufrat

Tigris

BABYLONIEN
Babylon
Jerusalem
JUDA

PERISEN

Persepolis

EGYPTEN
Nilen

Det Medien-Persiska världsriket
4. Det Medo-Persiska imperiet
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En björn med tre reben i gapet symboliserade det
Medien-persiska riket
som intog Babylonien , Lydien och Egypten. Dan 7:5
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De 7 världsväldena
Symboliserade av en drake med 7 huvuden och 10 horn.
V. Det grekiska imperiet. SYMBOLER:
1. Det femte drakhuvudet. Upp 12:3
2. Buk och höfter av koppar på bildstoden. Dan 2:32
3. En leopard med 4 huvuden och 4 fågelvingar. Dan 7:6
Leoparden, ett snabbt djur som symboliserar:
A. Snabbheten av Alexander den stores erövringar.
B. De 4 vingarna = den dubbla snabbheten i jämförelse med lejonet. med 2 vingar.
C. De 4 huvudena (kungar) symboliserar delningen av
det grekiska imperiet i 4 riken efter Alexanders död.
4. En bock med ett stort horn som blir 4 mindre horn. Dan 8:5-9
Getabocken från väster: Grekland (Javan) Dan 8:21
GREKLAND
A. Geten är en symbol för Grekland.
– det 5:e drakhuvudet
med bål och höfter av
Alexander kallade sin son: A. Ageus = A. geten
på bildstoden
B. "Utan att vidröra marken" = snabbheten i erövringarna.
På 13 år besegrade Alexander det persiska väldet. 336-323 f Kr.
C. Han slog baggen och bröt dess horn = tillintetgörelsen av Persien.
D. "Störtade mot den i väldig vrede."
En hämnd. Perserna hade invaderat Grekland 144 år tidigare.
E. "Det stora hornet bröts av" = Alexander dog plötsligt vid endast 33 års ålder.
F. "Fyra mäktiga horn sköt upp i dess ställe" = delning av riket i 4 delar:
Makedonien och Grekland (Hellas), Mindre Asien (Galatien, Bitynien etc),
Syrien och Egypten. Dan 8:20-23
GREKISKT HERRAVÄLDE OCH FÖRTRYCK AV JUDA:
1. 332-300 f Kr, under seleukidiska kungar i Syrien.
2. 301-196 f Kr, under ptolemeiska kungar i Egypten.
3. 199-167 f Kr, under seleukidiska kungar i Syrien.
4. 175-169 f Kr, Antiochus Epifanes förstörde Jerusalem
och försökte utrota judarna och deras gudstro (Dan 11:21-34).
Han blev en förelöpare till Antikrist (Dan 11:35-45, 2 Tess 2:3-8).
5. 167-63 f Kr, en period av självstyre = mackabeertiden.

brons

Svarta havet
MAKEDONIEN
HELLAS
Athen

GALATIEN

Kaspiska
havet

Halys
KAPPADOKIEN

SELEUKIDERRIKET

PARTHERRIKET

Tigris
Eufrat

Oxus

Antiokia
Stora havet
(Medelhavet)

SYRIEN

Jerusalem
Alexandria
JUDA
PTOLEMEERRIKET
EGYPTEN
Nilen
Röda
Ptolemais
havet

Babylon

Seleukia

SELEUKIDERRIKET
Indus

Det grekiska
världsriket

Persiska
viken

5. Det grekiska imperiet
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Det grekiska världsväldet – en leopard
En leopard med fyra huvuden och fyra vingar symboliserade det grekiska världsväldet
som delades i fyra dela efter Alexander den stores död. Dan 7:6
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De sju världsväldena
Symboliserade av en drake med 7 huvuden och 10 horn.

VI. Det romerska imperiet.

Grundat 753 f Kr. Besegrade Grekland
146 f Kr. Rom blev det största och varaktigaste av alla världsrikena. SYMBOLER:
1. Det sjätte drakhuvudet. 2. Länderna och benen av järn på bildstoden. Dan 2: 33,40
Benen symboliserar uppdelningen i Västrom och Östrom.
3. Det starka och obeskrivliga odjuret. Dan 7:7-8,17
Ben och tänder av järn är symboler för Roms styrka och grymhet.
4. De 10 hornen är en senare utveckling av romarriket. Dan 2:44-45
Förtryck av Israel: År 63 f Kr intog general Pompejus Jerusalem.
Kung Herodes, Roms marionett, avrättade barn i Betlehem.
Kristus korsfäst av Pontius Pilatus under kejsar Tiberias regering, c:a år 30.
År 70: kejsar Vespasian förstörde Jerusalem. År 135: blev hela Israel ödelagt.
V
Förföljelse av kristna:
Rom
ä
54-63: Kejsar Nero startade en förföljelse mot de kristna i Rom.
s
94-95: Kejsar Domitianus förföljelse av kristna i Mindre Asien.
t
Aposteln Johannes blev fånge på ön Patmos.
r
284-305: Kejsar Diocletian. Förföljde de kristna hänsynslöst.
o
– 306: Konstantin blev den förste kristne kejsaren.
m
– 378-395: Kejsar Theodosius gjorde kristendomen till statsreligion.
– 395: Delning i Västrom och Östrom. År 476 föll Västrom. År 1458 föll Östrom.
– Ur ruinerna av den romerska imperiet uppstod det påvliga världsväldet som
regerade från Rom i över 1000 år och fortfarande har stort inflytande genom påven.
– Det gamla romerska imperiet kommer att återuppstå i någon form i ändens tid som
fotdelen av bildstoden. Hela bildstoden kommer då att krossas från en sten utifrån, Kristus,
vid hans återkommst som Herre och Kung. Dan 2:44-45; Upp 17:14
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6. Det romerska imperiet
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De sju världsväldena
Symboliserade av en drake med 7 huvuden och 10 horn.

VII. 10-hornsväldet i ändens tid
– när Antikrist är ett litet horn mellan de tio.
Ett reviderat romarrike (Daniels 4:de odjur) som ska finnas i ändens tid vid
Kristi återkomst. 10-hornsriket tillsammans med dess förlängning i det lilla
hornets rike (den åttonde kungen, Upp 17:11), blir det sista världsriket som
kommer att förtrycka Israel under hedningarnas tider. Det kommer att uppstå
efter att Israel åter har blivit en nation. Symboler:
1. Det sjunde drakhuvudet. Upp 13:1 Drakens sju huvuden och 10 horn
visar på Satans makt bakom de 7 världsrikena som förföljt Israel.
2. Fötter av järn och lera på bildstoden. Dan 2: 33,40.
a. Fötterna representerar uppdelningen av det
gamla romerska riket i västrom och östrom.
b. De tio tårna motsvaras av de tio hornen på odjuret i Dan. Upp 13:1
c. Lera talar om svaga "populära" regeringar.
d. Järn talar om diktaturskap, som åter vill bli dominerande.
3. Tio horn på det fjärde vilddjuret enligt Daniel. Dan 7:7-8,17
10 horn = 10 makthavare (kungar, presidenter, (Dan 7:7,5; Upp 17:12) som
uppstår i detta rike. De 10 hornen ska regera en timme tillsammans med
odjuret (det lilla hornet). Upp 17:12
Beskrivning av de 10 hornen: Odjuret var olikt alla de förra djuren och
hade 10 horn. Mellan dem sköt upp ett litet horn för vilket tre av de förra
hornen blev bortstötta. Det hade människoögon och talade stora ord. De tio
hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i riket och efter dem ska uppstå en
annan. Denne ska föröda den Högstes heliga under en tid, tider, och en halv
tid = 3½ år. Hans välde ska tas ifrån honom och förgöras, men rike och välde
ska ges åt den Högstes heligas folk. Dan 7:7-8, 24-27; Upp 17:14

Det fjärde odjuret med tio
horn symboliserar
romarriket
"Därefter fick jag i min syn
om natten se ett fjärde djur,
mycket
förskräckligt,
fruktansvärt och starkt. Det
hade stora tänder av järn,
det uppslukade och
krossade, och vad som blev
kvar trampade det under
fötterna. Det var olikt de
förra djuren och hade tio
horn." Dan 7:7

7. 10-hornsriket – Antikrists imperium I
(Antikrist blir först ett litet horn mellan de 10 hornen)
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Dan 2:44

Antikrists världsvälde

–

det lilla hornets imperium

VIII. Det åttonde världsväldet – är en förlängning av det
7:de världsriket genom Antikrists maktövertagande, symboliserat av hela draken
och av odjuret i Upp 13. Eftersom odjuret har symboler från alla de andra världsrikena
visar detta, att det sista världsriket under hedningarnas tider kommer att bli en
kombination av alla de tidigare världsrikenas landområden – en modifierad och
förenad form av först och främst de gamla grekiska och romeska världsrikena.
– Antikrist som börjar som ett litet horn kommer att växa och bli större än alla
de andra hornen och ta makten över hela 10-hornsimperiet.
Beskrivning av det lilla hornet på bocken (Grekland): Dan: 8:9-20
”Från de fyra hornen utgick ett nytt horn, i början litet, och det växte söderut och
österut och mot "det härliga landet till" (Israel). Det reser sig mot härskaronas
furste (Kristus) och avskaffar det dagliga offret (Dan 9:27). Det ska ske mot slutet
av vreden, ty på ändens tid syftar detta.” Dan 11:35-45,12; Matt 24:21; 2 Thess
2:3-10.
Beskrivning av odjuret i Uppenbarelseboken: Upp 13:1-2
Det hade 10 horn och 7 huvuden (odjuret symboliserar den samlade ondskan i alla
de sju värlsriken som förföljt Israel) och har på sina horn 10 kronor (draken, Satan,
ger odjuret sin makt och sin tron) och på sina huvuden hädiska namn. Det har en leopards kropp
(Grekland), en björns fötter (Medien-Persien) och ett lejons gap (Babylonien) samt 10 horn
(Rom). Hans tal är 666. Upp 13:18
Beskrivning av odjuret enligt Uppenbarelseboken: Upp 17: 7-10 ”De sju huvudena
är sju berg (världsriken) som kvinnan (falska religioner) sitter på, och de är också sju kungar. Fem
(världsriken: Egypten, Assyrien, Babylonien, Medien-Persien och Grekland) har fallit, en finns
nu (Rom), och en har inte kommit än (10 hornsriket), och när han kommer skall han stanna bara
för en kort tid. Och odjuret (det lilla hornet) som var och inte är mer,
han är den åttonde
(det åttonde världsriket) och ändå en av de sju (en direkt fortsättning
av 10- hornsriket) och
går mot sin undergång. Tio horn = tio kungar som ännu inte fått
sina riken
men får
kungamakt för en timme tillsammans med odjuret – en kort tid
i ändens
tid.” Upp 17:12
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drakhuvudet
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Saudiarabien
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Söderut Egypten

Till det heliga
landet - Israel

8. Antikrists imperium II – Den 8:de kungens världsrike
(Det lilla hornet växer och blir större än de övriga)
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Karta över Alexander Den Stores världsvälde

Det lilla hornets väldsrike. En kombination av de återuppståndna romerska och grekiska
imperierna. Symboliserat av: Det lilla hornet på ett av bockens 4 horn (Dan 8:8). Det lilla
hornet på bocken är samma horn som på det fjärde odjuret (Dan 7:8) och ger en detaljerad
infromation om att Antikrist ska komma från ett land i öster inom det forna grekiska världsväldet.
Tolkning av visionen av bocken:
1. 4 horn på bocken = delning av det grekiska imperiet i 4 delar efter Alexander den stores död.
Dan 8:8
2. Ett littet horn på ett av de fyra hornen = Antikrist. ”Och han slår sanningen ned till jorden
och lyckas väl med vad det företager sig.” Dan 8:12,24; 2 Thess 2:9-10; Upp 17:17
3. Antikrist kommer att attackera Israel: ”Från ett av dem gick ut ett nytt horn, i början litet,
och det växte ofantligt söderut, österut och åt ”det härliga landet” till (Israel).” Dan 8:9:24;
Matt 24:15-22
4. Jerusalems tempel återuppbyggt i ändens tid:”Genom honom kommer de dagliga offren bli
avskaffade och helgedomen ohelgas”(Dan 9:27; 12:11).”När ni ser den vanhelgande
skändligheten som profeten Daniel har talat om stå på helig plats (må den som läser fatta det
rätt).” Matt 24:15; 2 Thess 2:8-9
5. Antikrist will härska under 3½ år:”Hur lång tid avser synen om det dagliga offret”? – Under
2.300 kvälls- och morgonoffer = 1150 dagar = 3½ år. Dan 8:13-14; Upp 13:5
6. En vision om ändens tid: ”...synen syftar på ändens tid.” Dan 8:17,26, 11:35; 2 Thess 2:3-10
7. Antikrist’s krig mot Messias: ”Ja, till och med mot härskarornas furste (Kristus) företog han
sig stora ting.” Dan 7:25-26; 8:11;11:35; Sak 14:1-4; 2 Thess 2:3-7; Upp 17:14; 19:11-21
8. Bli ”krossad utan människohand” vid Kristi återkomst. Dan 2:45; 8:25; 2 Thess 2:8;
Upp 17:14;
9. Kristus –Människosonen kommer som herrars Herre och kungars Kung.
”En som liknade en Människoson kom med himmelens skyar... Åt denne gavs välde och ära och
rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som
inte kan tas ifrån honom, och hans rike skall inte förstöras.” Dan 7:13-14; Upp 17:14
8. Den 8:de kungens världsrike (fortsättning)
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Slutledning
Sedan Israel blev en suverän stat 1948, har de landområden, som de antika romerska och grekiska världsrikena bestod av, återuppstått i två skilda gemenskaper,
Väst-rom i EU (Romfördraget, 1957) och Öst-rom i den
arabiska unionen (Arabic League, vilket består av 23
arabiska länder, inkluderat PLO), plus ett antal islamiska stater, vilka tillsammans sträcker sig över de landområden som det gamla grekiska imperiet bestod av
ända till gränsen till Indien (floden Indus).
EU-staterna är förenade i ett handelsförbund som
får en allt större polisk betydelse och islam-staterna har
tre politiska mål gemensamt: de lär barnen i sina skolor
att hata Israel, de vill utrota Israel och de vill göra islam
till en världsreligion och starta ett heligt krig mot den
”dekadenta” västvärlden.
Enligt en del bibellärare (Dake GT s871) kommer
det ”lilla hornet” (Antikrist) från ett land i regionen norr
om Israel (Dan 11:36-44; ”The king” of the north).
Israel kommer att bli den axel kring vilken ändtidens
världshistoria kommer att cirkla.
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DANIELS SJUTTIONDE ÅRSVECKA – DE SISTA SJU ÅREN AV HEDNINGARNAS TIDER
A. Antikrist ska sluta ett starkt förbund med Israel för 7 år (2.520 dagar)
”Och han (Antikrist) ska med många (inklusive Israel) sluta
ett starkt förbund för en vecka.” (7 år). Dan 9:27a
Under de första 3½ åren av veckan, kommer Antikrist att stiga
i makt och få stor auktoritet. Dan 7:19-25; Upp 13:2
Antikrist, ryttaren på den vita
hästen med pilbågen,
kommer att förkläda sig som
en man av fred och ”frigöra”
många länder ”...han kom
fram som en segrare för att
segra.” Upp 6:2

Israel, trängd i en svår situation, kommer att ansluta sig
till förbundet med Antikrist
(tillsammans med många
andra länder). Antikrist vill
hjälpa Israel under de första
3½ åren. Troligen kommer
många judar då att tro att han
är deras ”Messias”.

B. Antikrist kommer att bryta förbundet med Israel efter 3½ år
Efter 3½ år ska han visa sin verkliga avsikt att bli världsdiktator och bli tillbedd.
– ”I mitten av veckan (efter en halv vecka) skall han bryta förbundet och genom honom skall slaktoffer
och spisoffer vara avskaffade och på styggelsens vinge skall förödaren komma. Detta skall fortgå tilll
dess att förstöring och oåterkalleligt beslutad straffdom utgjuter sig över förödaren.” Dan 9:27b
– ”När ni ser den vanhelgande skändligheten som profeten Daniel har talat om stå på helig plats (må
den som läser detta fatta det rätt).” Matt 24:15; 2 Thess 2:8-9
– ”...och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, motståndaren som förhäver sig över
allt som kallas gud och heligt och sätter sig i Guds tempel (hans bildstod, Upp 13:14) och utger sig för
att vara Gud.” 2 Thess 2:3-4

På den tiden – på ändens tid:
1.”Men på ändens tid... skall han (Antichrist) slå upp sina palatstält mellan haven (Medelhavet och
Döda havet) och helgedomens heliga berg (Sion). Men han går till sin undergång , och ingen skall
finnas, som hjälper honom.” Dan 11:40-45
2. ”På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står som försvarare för dina landsmän.
Dan 12:1a. Mikael strider med Satan och störtar ner honom och hans änglar till jorden. Upp 12:7-9
3. På den tiden... ”och då kommr en tid av nöd, vars like inte har funnits, allt ifrån den dag då
människor blev till och ända till den tiden.” Dan 12:1b ...”Ty det skall bli ett lidande (den stora
vedermödan) vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att
finnas.” Matt 24:21
4. ”Men på den tiden skall av ditt folk alla de bli frälsta, som finns skrivna i boken. Och många av dem
som sover i mullen skall vakna upp, somliga till evigt liv, och somliga till vanära och evig skam. Dan
12:1-2; Matt 24:30
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9. Antikrists förbund med Israel för sju år

