Daniel 10 – 11,35
Daniel 10 – 12 utgjør hele det siste synet i boka.
Kapittel 10 – 11,35 er oppfylt

11,35 – 12 er ikke oppfylt

Kapittel 10 er en hel kapittel som vektlegger viktigheten av
det engelen forteller Daniel ut fra «Sannhetens Bok» (v. 20).
Det er et langt preludium som minner oss om menneskelig
svakhet kontra den guddommelig utrustningen som styrker
Daniel til å formidle denne store åpenbaringen.

V. 1-3 De sytti årene med fangenskap var over. Bare noen
få hadde returnert for å bygge opp igjen Jerusalem.
Daniel var opptatt av hva som kom til å skje videre med
sitt folk. Det lå tungt på ham.
Dette «ordet» som her blir åpenbart for Daniel handler
om en lang hard kamp (v. 1 «stor krig» blir bedre oversatt
«en lang og hard tid med kamp»).
Vi skal se at den kampen er så lang at den ikke er slutt
enda.
I tre hele uker Daniel hverken så sport på TV, eller koste
seg sammen med venner.

v. 4 «Denne datoen glemmer jeg aldri!»
v. 5-6 Parallell med Åpenbaring 1,13-15
Mennesket Jesus Kristus blir her sett av Daniel før Moses
og Elias ser Ham forklaret på berget.
Dette understreker for oss hvor viktig og sann den
påfølgende profeti virkelig er!
v. 7 Hvem kom du til å tenke på nå??
v. 8 Alene med Gud
Abraham, Elias, Døperen Johannes, Paulus, og så mange
andre store vitner for Gud har vært i den posisjon.

v. 9-10 Daniel svimer av og blir berørt av en engel.
Her er det mest sannsynlig ikke Mannen han så før han
svimte av, men en engel sendt til å formidle profetien.
v. 11 Daniel hadde et godt rykte i himmelen!
Nå står han oppreist, men sterkt preget av opplevelsen.
v. 12-13 Daniels bønn ble hørt med en gang, men de tre
ukene med venting (vers 3) skyldes kamp i engelens
«dimensjon».
Dette er et kort blikk inni den usynlige verden, og kampen
mellom Guds engler og de falne engler.

v. 14 Dette verset er et nøkkelvers.
Det er «ditt folk» (Israel) det handler om.
Det blir oppfylt i de siste dager, men også handler om
den lange kampen (vers 1).
v. 15-20 «Fyrstene» her omtalt er engler av høy
rang som styrer over respektive folk og land.
Efeserbrevet 6,2
v. 21 «Sannhetens bok»
Daniel kommer til å få det som er Guds Ord.
Mikael er Israels overengel.

Kapittel 11 vers 1
Engelen sier at han er den samme som hjalp Darius i
sitt første regjeringsår. Husker du at det var da Daniel
ble kastet i løvehulen? Darius trengte englevakt!
v. 2 – 34
Denne delen av profetien er så til de grader bekreftet i
historien til jødene og de stridende riker nord og sør for
landet Israel at kritikerne tåler det ikke.
v. 2 Perserkongen Xerxes - året 480 f.kr.
v. 3 Aleksander den store – året 335 f.kr.

v. 4 Året 323 f.kr. Fire av Aleksanders generaler delte
riket mellom seg. Fire konkurrerende familier styrte det
hele.
v. 5 – 16 Kongene i nord og sør - Assyria+ og Egypt+
I hele denne perioden av krig mellom nord og sør blir Israel
en sjakkbrikke i midten som ble overkjørt. Et tidsrom av 125
år.
«Det herlige landet» er Israel. Det er derfor Daniel har fått
dette synet.
Assyrerdelen (Antiokus den store) seirer over Egypterdelen
med stor skade i Israel.

v. 17 Du har nok hørt om Kleopatra???
Hun ble gitt til Ptolemi Epifanes som kona.
v. 18 – 20 Romerne begynner å ekspandere og denne
Antiokus prøver seg vestover.
v. 21 - 30 Antiokus Epifanes blir konge i 175 f.kr..
En skikkelig luring! Han bryter sin pakt med Israel.
v. 31 Året var 170 f.kr. Antiokus Epifanes er et forbilde
av Antikrist. Han ofrer svineblod på alteret og setter opp
en statue av Jupiter i helligdommen i tempelet.

V. 32 – 34 Les 1. og 2. Makkabeerne (historiske bøker som
utgjør en del av de apokryfiske skriftene) for en utfyllende
historie om den modige kampen som startet i 166 f.kr.
v. 35 Nå hopper profetien fram til «endetiden» og den
virkelige Antikrist.
Antiokus Epifanes er også et emne i kapittel 8, 23-25, og et
forbilde av Antikrist.
Men nå kommer den neste delen av synet som ikke har
blitt oppfylt. Det sparer vi til neste bibeltimen.
Paulus skriver om denne mannen i 2. tess. 2,3-12.

