Appendix12

DANIELS VISIONER ENLIGT ADVENTSTEORIN
Här följer en kort sammanfattning av Daniels visioner enligt adventsteorin. Daniel såg
fem visioner om framtiden. Alla har följande saker gemensamt:
1. Alla visionerna sträcker sig fram till slutet av hedningarnas tider och Kristi återkomst – det andra advent – då Kristus kommer i makt och härlighet för att upprätta sitt
fridsrike.
2. Alla har ett långt uppehåll – en stor parentes – från Kristi korsfästelse fram till den
stora vedermödans början.
3. Alla handlar om Israel – ”den Högstes heliga folk”. Alla slutar i triumf för Israel och
uppfyllelse av Guds löften till Abraham och Mose i det gamla förbundet.
4. I alla synerna besegras ondskan på jorden ”utan människohand” genom ett övernaturligt ingripande av Kristus i världshistorien vid det andra advent.
I. Bildstoden (Dan 2): Daniel var c:a 20 år och student vid akademin i Babylon, när
han fick uttydningen av Nebukadnessars dröm i en syn om natten. Bildstoden
representerade: Babylon (huvudet), Medien-Persien (bröst och armar), Grekland (bålen)
och Rom (länderna och benen). Det är fyra världsriken som alla försökt utrota Israel. Det
antika västrom gick under 476 och östrom 1453.
Från tiden för Kristi korsfästelse fram till att församlingen fullgjort uppdraget med att
evangelisera världen har vi den långa parentesen med "Guds hemlighet" – församlingen.
Därefter skall slutet komma (Matt 24:14, Ef 3:1-11).
Det fjärde riket var av järn, men fötterna och tårna var av järn blandat med lera. Den
delen gick inte i uppfyllelse i det gamla romarriket, ty det ska krossas "dock inte genom
människohänder" utan av ”stenen utifrån” – av Kristus. ”I de konungarnas (pluralis)
dagar” skall Herren upprätta ett evigt rike som inte kan förstöras – vilket blir Israels
triumf enligt löftena till Abraham (Rom 4:13). Detta sker vid Kristi andra advent.
II. De fyra odjuren (Dan 7): Daniel var c:a 65 år när han fick drömsynen av de fyra
odjuren: Lejonet (Babylon), Björnen (Medien-Persien), Leoparden (Grekland), Odjuret
med 10 horn (Rom). Det 4:de odjuret är starkast och varar längst, men gick under ("hade
blivit slaktat och dödat", Upp 13:3). Det uppstår igen i ändens tid ("men det dödliga såret
hade läkts", Upp 13:3) vid tiden för den stora vedermödan. Delen med de tio hornen och
det lilla hornet (Antikrist) gick inte i uppfyllelse i det antika Rom. Hornen är de tio
konungarna (presidenterna) som ska finnas i ändens tid (Upp 17:12-14).
När judarna utlämnade Jesus till romarna började Israels förstockelse. När romarna
korsfäste Jesus började nedräkningen för det antika Rom som stat. Guds församling fyller
under den långa parentesen hela världen med evangelium, och när dess uppdrag är avslutat kommer slutet.
Det lilla hornet – Antikrist – tar i ändens tid makten över de tio hornen och tillsammans förgör de skökan – de falska religionerna och den avfallna kristenheten. Men då
hornen börjar att strida mot Lammet (Upp 17:14; ) går de mot sin undergång vid Kristi
andra advent (Dan 7:11,26; 2 Tess 2:8) och rike och välde och storhet ska ges åt ”den
Högstes heliga folk” – vilket blir Israels triumf (Dan 7:27).
III. De två tamdjuren: baggen och bocken (Dan 8): Daniel var c:a 70 år och befann
sig i Susans borg i Elam när han fick denna syn. Fram till vers 8 är det historia om krigen
mellan Persien och Grekland och hur det grekiska riket delades i fyra delar. Men när vi
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kommer till det lilla hornet (v9) – Antikrist – så gäller den delen ändens tid – "mot slutet
av vreden, ty på ändens tid syftar detta" (v19). Han (Antikrist) ska då sätta sig upp mot
Furstarnas Furste (Kristus) men blir då krossad "utan människohand" (v25). Den delen av
synen gäller en avlägsen framtid (v26).
Mellan versarna 8 och 9 har vi den långa parentesen – församlingens tid.
"Förtrampandet av helgedom och härskara" (v13) får sitt slut efter "2300 kvällar och
morgnar, därefter skall helgedomen komma till sin rätt igen" (v14). Synen avslutas med
Israels upprättelse och triumf.
IV. De 70 årsveckorna (Dan 9): Daniel var nu omkring 90 år och hade i tre veckors tid
bett och fastat för sitt folks befrielse från den 70-åriga fångenskapen. Ängeln Gabriel
kommer då ”i flygande hast” för att undervisa honom om framtiden. Löftena till Israel
och om Jerusalem skulle inte gå i uppfyllelse efter de 70 åren i fångenskap, utan om 70x7
(årsveckor) år, 490 år. Efter 69 årsveckor (483 år) skulle den Smorde (Messias) förgöras.
Därefter skulle staden och templet förstöras, folket förskingras (störtfloden) och det skulle
bli strid intill änden.
Efter den Smordes död har vi den långa parentesen då församlingen är Guds sanningsvittne i världen. Församlingens tid är Guds stora hemlighet (Ef 3: 1-11).
Först i ändens tid går den sista årsveckan (den 70:e) i uppfyllelse. Israels folk skall då
åter finnas i sitt land, templet ska vara uppbyggt och en annan furste (= anti), Antikrist,
skall gå i förbund med Israel för sju år. Han bryter förbundet efter 3½ år och sätter sin bild
i templet (Dan 9:27; Matt 24:15; 2 Thess 2:4), men förödaren går mot sin undergång. Efter
de 70 årsveckorna skall Israel upprättas (Dan 9:24)
V. Den onde kungen – Antikrist (Dan kapitel 10 -12). Daniel är c:a 93 år då han får
synen av "Israels härlige" vid floden Hiddekel. Ängeln Gabriel visar honom sanningens
bok – en lång profetia om framtiden. Fram till Dan 11:35 är förutsägelsen redan historia.
Vid vers 35 blir det en brytpunkt och ett avbrott i framställningen fram "till ändens tid".
Avslutningen av profetian handlar om "den onde kungen" (Dan 11:36-45, Antikrist) under
"vredens tid", och hans anfall mot "det härliga landet", Israel, "vid ändens tid" (Dan
11:36, 40-41, 12:4,9).
Att församlingens tid – den långa parentesen – finns inbäddad i vers 35 framgår av
versens avslutning: "För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden". Ändens tid börjar
vid Dan 11:36, vilket framgår av att det därefter i kronologisk följd handlar om den onde
kungen, Antikrist (Dan 9:27; 12:11), om de sista 3½ åren (Dan 12:7, Upp 13:7), om
Mikaels strid mot Satan (Dan 12:1; Upp 12:7-9), om den stora vedermödan (Dan 12:1;
Matt 24:21) och om de dödas uppståndelse (Dan 12:2, 1 Thess 4:16).
Löftena till Israel skall gå i uppfyllelse då "folkets makt har blivit krossad i grund".
Profetian slutar med löften om salighet, om Israels triumf, och om de dödas uppståndelse
(Dan 12:7,12-13). Allt detta går i fullbordan vid vår tidsålders avslutning i samband med
Kristi andra advent.
"...de många folk som följer honom.. Och jag skall sända eld över Magog och över
alla dem som bor trygga i havsländerna, och de skall erfara att jag är Herren.” Hes
38:22; 39:6. Enligt Hesekiel 38 och 39 samt Uppenbarelseboken 20:9, skall Herren sända
eld över Gogs väldiga här och förgöra den vid den sista striden på jorden. Därefter kommer även andra länder att uppleva Guds straffdom genom eld från himlen. Detta kommer
att ske efter tusenårsriket före skapandet av den nya himlen och den nya jorden.
Guds dom och ett slut på alla strider på jorden. Av andra bibelsammanhang förstår man
att denna eld var myckert omfattande och berörde inte enbart Gogs härskaror. Möjligen
vad det inledningen till den eldsdom som sedan drabbar hela jorden.
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