Appendix 13

Likheter mellan profeten Daniels visioner
och aposteln Johannes uppenbarelser:
• Båda har en syn av den himmelska tronen: Dan 7:9; Upp 4:2.
• Ser en mäktig syn av den förhärligade Messias – Kristus: Dan 10:5-6; Upp 1:13.
• Daniel profeterar om den Smorde Furstens död och Johannes talar om
ett lamm som har blivit slaktat: Dan 9:26; Upp 5:6, 9,12.
• Båda profeterar om ändens tid: –...när det lider mot slutet av vreden, ty på ändens tid
syftar detta. Dan 8:19, 26 – Tiden är ute. I de dagar då den sjunde ängeln höjer sin
röst och låter Guds basun ljuda har Guds hemlighet fullbordats... Upp 10:6b-7a.
• Profeterar om en stor vedermöda i ändens tid då Israel ska uppleva en nödtid utan
like då de blir krossade som nation: Dan 12:1,7; Upp 6:4, 7:14, 8:7, 9:12, 16:16 (Harmagedon)
– Då kommer 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. – Det är de som kommer ur det stora
lidandet (vedermödan). De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets
blod. Upp 7:24
• Båda ser en strid i himlen mellan ängeln Mikael och hans änglar med draken (Satan)
och hans änglar, då Satam blir nedkastad till jorden: Dan 12:1, Upp 12:7-9
• Båda har vilddjur: lejon, björn och leopard som symboler för sataniska makter:
Dan 7:1-8; Upp 13:1-2

•Ser Antikrist, ett odjur i människoskepnad, som ska föra krig mot de heliga i 3½ år,
Dan 7:25, 8:14, 23-25, 9:27, 12:7; Upp 11:1-7, 13:1-7, 19:19.

• Ser ett vilddjur och ett vilddjursrike med 10 horn eller 10 kungar (makthavare) i ett
förbund i ändens tid: – Och de tio hornen betyder att tio kungar ska uppstå i det riket.
Och efter dem skall uppstå en annan som skall var olik de förra... Och denna skall
upphäva sitt tal mot den Högste och föröda den Högstes heliga. Han skall sätta sig i
sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid,
och tider, och en halv tid. Dan 7:24-26. – Och de tio hornen som du såg är tio kungar
som ännu inte har fått sina riken, men får kungamakt för en timme tillsammans med
odjuret. Upp 17:12-13
• Förutsäger Antikrists strid med Furstarnas Furste – Herrarnas Herre – Lammet, och
vittnar om den Smordes seger över Antikrist som krossas utan människohand: – Ja,
mot furstarnas furste skall han sätta sig upp, men utan människohand skall han då bli
krossad. Dan 8:25b; 9:27. – De ska strida mot Lammet och Lammet med sina utvalda
och trogna skall besegra dem, eftersom det är herrarnas herre och konungarnas
konung. Upp 17:14.
• Profeterar om uppståndelsen från de döda: Dan 12:1,13; Upp 20:4-6.
• Får se Israels slutliga frälsning och upprättelse: 12:1; Upp 21:12.
• Visar på de ogudaktigas dom och straff: Dan 12:2; Upp 19:20-21.
• Ser Guds eviga fridsrike ta gestalt på jorden: Dan 2:44-45, 7:13-14; Upp k20-22
• Framställer de frälstas härlighet och belöning: Dan 12:3; Upp 21:1-7.
• Båda ser Människosonen komma med himlens skyar: Dan 7:13; Upp 1:7, 19:1-10.
– Se, han kommer med skyarna, och allas ögon skall se honom, även de som har
genomborrat honom, och alla släkter på jorden skall brista ut i klagan för hans
skull... Upp 1:7.
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