Profeten Daniel 11,36 - 12
Andre del av det siste synet i Daniels bok.
Handler om «endetiden».
Fra Daniel 11,36 – 12,3 blir disse profetert:
1) En verdenshersker
2) En verdensreligion
3) En verdenskrig
4) En stor trengselstid for Israel
5) Utfrielse av Guds folk ved slutten av trengselstida
6) Oppstandelse og dom
7) Lønn til de rettferdige

v. 36 Antiokus Epifanes er forbilde av denne kongen som
skal komme. Det er Antikrist - «det lille hornet» i Daniel 7
– «ødeleggeren» i Daniel 9,27 – «dyret» i Åpenbaringen
13 – «syndens menneske» i 2. Tess. 2,3-4 - osv.
V 37-39 Verdens siste diktator står i Satans tjeneste. Han
hater Gud og Guds Sønn, Jesus Kristus.
Han er Satans mesterverk, et menneske som er Satans
motstykke til vår messiansk lengsel - Jesus Kristus.
Han er materialist tvers igjennom, en Darwinist som
prøver å oppfylle menneskehetens ønske om en «ny
verdensorden.»

v. 40 – 45 Antikrist skal lykkes til en viss grad. Fred blir
det imidlertid ikke.
«Endetiden» peker på Daniel 12,1 og siste halvdelen av
Daniels 70. åruke.
Kongen i nord kan representere Russland og kommer
mot Antikrist. Kongen i sør også. Krigen vil også stå i
det hellige landet.
Noen av araberlandene blir ikke lett å ha med å gjøre
står det her.
Fra nord og øst vil det komme opp forsterkninger mot
Antikrist. Armageddon.
Kristus ordner opp. Apenbaring 19,17-21

Daniel 12 vers 1
Trengselstida for Jakobs barn – 5. Mosebok 4,30
Jeremia 30,7 Matt.24,21-22 Åpenbaring 6-19
Engelen Mikail (les Judas 9)
De frelste av «ditt folk» (Jakobs barn) er innskrevet i
boka.
v. 2 Oppstandelsen av gammeltestamentlig troende
skjer ved dette tidspunktet. (De ikke-troende står opp
ved slutten av tusenårsriket. Åpenbaring 20, 11-15.)

v. 3 Mange skal være vitner i endetiden og føre en
åndelig kamp mot djevelen og hans etterfølgere.
Til alle tider har det vært disse som fører mange til
rettferdighet.
Det er løfte knyttet til en slik vitnetjeneste.
v. 4 Disse profetiene er forseglet til endetida. Hvor mye
kan vi virkelig forstå akkurat nå??
Les Åpenbaring 22,10.
Vit det at de blir like nøyaktig oppfylt som første delen
av synet! Hver detalj!
Hvordan tolker du siste delen av verset?

v. 5-7 Tidsrammen for den store trengselen er tre og et
halvt år. Når det ser verst ut for jødene, da skal Jesus
komme igjen og ordne opp.
v. 8-10 Mange vil komme til Kristus i denne
trengselstiden og skal bli rettferdiggjort.
1. Kor. 2,14 sier at det naturlige menneske vil ikke
kunne forstå.
v. 11 Jesus pekte mot dette tegnet – Matteus 24,15
30 dager på overtid (1260 dager utgjør de tre og halvt
år i jødisk regning). Husk at profetien er forseglet.

v. 12 45 dager til! Har du tydningen? Tviler på det.
Det står her med god grunn. Men du trenger ikke vite
hvorfor ved dette tidspunktet. Det vil bli nøyaktig oppfylt.
v. 13 Daniel vil ikke leve gjennom dette som han
profeterer. Hans legemet skal bli reist opp som det står i
vers 2.
Legemet i støvet skal våkne! Men nå sover det. Hans sjel
gikk til dødsriket og ble ført opp til himmelen ved Jesus
Kristus når Han stod opp. Efeserne 4, 8-9

