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När vi kommer till vers 36 i det elfte kapitlet i Daniels bok, står det klart att det 
finns en växling i tid i profetian, som först behandlar Antiokus, men skiftar här och 
belyser Ändens tid på jorden. Detta förhållande begår inte våld på texten på det 
sätt som dispensionalisterna har gjort med den, genom att ta andra verser ut av 
Daniels bok och placera dem i Ändens tid. Gud har lagt ut en huvudsaklig syn på 
Ändens tid i Daniel kapitel sju, som börjar med den dåvarande situationen på 
Daniels tid, och sedan talar om händelser långt in i framtiden. Daniel 7:8-14 
Vi har samma mönster i Uppenbarelseboken, där Jesus ger oss ett panorama 
över Ändens tid i kapitel sex, som följs av fler detaljer i de kapitel som följer där.  
Antiokus IV Epifanes steg upp till en viss nivå av makt och borttogs sedan. Han 
är viktig för oss därför att han var en prototyp för den man som skall komma i 
Ändens tid och som vi känner som Antikrist. Han angrep och slaktade de judar 
vilka höll de heliga gammaltestamentliga skrifterna för sanna, han vanhelgade 
templet, satte upp en staty på sig själv och krävde att bli dyrkad som gud. 

DETALJERAD PROFETIA 
På grund av historia och arkeologi vet vi att de sista verserna av kapitel 11 inte 
har uppfyllts ännu. Det borde stå fullkomligt klart för varje seriöst studerande av 
Bibeln att om Gud profeterade många hundra år i förskott, och uppfyllde det in i 
minsta detalj, så kommer han också att uppfylla det som återstår av profetian i 
detalj som förut.   

DANIEL 11:36 
 Gud talar inte om i vilken särskild tid detta kommer att hända. För att bättre 

förstå denna vers, studera Uppenbarelseboken 13:4-6. 
 Låt oss ta in Jesus och aposteln Paulus som våra vittnen: 

1. I Matteus kapitel 24, undervisar Jesus om Ändens tid. I vers 15, hänvisar 
Jesus till Daniel 9:27; det står där om hur Antikrist vanhelgar templet i 
Jerusalem. 

2. Paulus ger oss en mer detaljerad bild om vad som kommer att hända i 
samband med templet i Jerusalem. 2 Tess 2:1-5 

 Det tempel som Jesus och Paulus besökte och tjänstgjorde i, finns inte kvar. 
Det förstördes år 70 e. Kr. 

 Gud behöver inget nytt tempel; han tänker inte använda sig av något sådant, 
eftersom Jesus en gång för alla har blivit offret för våra synder. Hebr. 9:11-28 



 Gud visste i förväg att det judiska ledarskapet skulle förneka hans Son och att 
de skulle försöka att i köttet fortsätta i det Gamla Förbundet, vilket kommer att 
motivera dem att resa ett nytt tempel i Jerusalem.  

 Det kommer att bli ett nytt tempel i Jerusalem, byggt på den gamla grunden. 
Det kommer att byggas av avfallna judar, som återinför djuroffren i templet, 
och det blir i detta tempel som Antikrist säger sig själv vara gud.  

 Sedan det tidiga 1950-talet har staten Israel anslagit pengar för byggandet av 
ett nytt tempel. När Salomo byggde det förra templet, var det prefabricerat  
under en period av 7 år. När sedan alla delar var klara, monterade man kvickt 
ihop dem. På samma sätt har staten Israel gjort i åratal, och lagt upp de olika 
komponenterna i lagerlokaler. 1 Kon. 6:1-7, 38 

DANIEL 11:37-39 
 Från första början har Gud identifierat Antikrist, (Syndens människa) som en 

ättling till Abraham. Det hebreiska namnet för Gud i vers 37 är Elohim, som är 
det ord som används i 1 Mos. 1:1. De enda människorna på Daniels tid som 
dyrkade den Sanne och Levande Guden (Elohim) var ättlingar till Abraham; 
därför skall Antikrist komma från judendomen. 

 Han skall dyrka en gud som fäderna i Israel inte kände till. Gud beskriver 
denne onda andehärskare som “fästenas gud" (KJV: god of forces, power). 

 Fler detaljer om denne härskare finner vi i Upp. 13:2-5, 17:1-14. 

SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER ATT KÄNNA TILL  
1. Det kommer att bli tio statsöverhuvuden som går ihop och ger sin makt och 

trohet till Antikrist.  
2. Antikrist kommer att vara homosexuell. De onda andar som gör män och 

kvinnor till homosexuella är bland de starkaste krafterna Satan har i sitt rike. 
Homosexualiteten har använts av härskare i århundraden för att bygga starka 
specialstridskrafter; Spartas soldater gjordes till sodomiter när de parades 
med andra soldater i enheten, som skulle bli deras sexualpartner. Från första 
början var detta något som också den franska främlingsunionen använde sig 
av, så även SA, och SS elitförband i Nazityskland. 
Fram till det sena 1940-talet, var homosexuella hänvisade till garderoben, och 
om det blev känt att en person var homosexuell, kändes man inte vid denna. 
Homosexualitet hade en skamfull stigma som den förknippades med. På 
mindre än 50 år har den homosexuella maffian gått från att vara ingenting till 
att genomsyra varje nivå i det politiska och ekonomiska livet, drivit igenom sin 
agenda i lagstiftningen, förstört ungdomar och angripit äktenskapet mellan en 
man och en kvinna. Antikrists ande gör sig påmind i hela världen.  

3. Världsledaren kommer att förakta sina fäders Gud. Satan förbereder vägen 
för sin skyddsling och vi kan se det på de restriktioner som mer och mer läggs 
på de kristna. Djävulens handgångna män (och kvinnor) inom politiken har 



tagit bort morgonbönen och Bibeln från skolorna och arbetar på att ta bort alla 
spår av Abrahams Gud från alla statliga instutioner ner till de lokala.  
Satansdyrkan och andra ockulta övningar ökar, och accepteras som normalt 
av människorna i världen. Till slut är det bara de som är starka i Kristus som 
kommer att kunna stå emot denna massiva mörka andliga rörelse.  
När vi läser följande ord ur Skriften, står det klart att Antikrist inte kan komma 
till denna värld förrän handeln sker globalt och alla länders ekonomi är en 
helhet och ett sofistikerat globalt datasystem har byggts upp för att möjliggöra 
detta. När det gäller teknologin är vi redan där. Upp. 13:6-18  

DANIEL 11:40-45 
 Gud avslöjar här något mycket mystiskt. Sedan Antikrist har tagit makten och 

kontrollerar jorden, kommer det bli ett uppror mot honom. Kom ihåg att när 
Bibeln talar om riktningar, är Jerusalem alltid utgångspunkten. Kungen av 
Södern representerar länder söder om Jerusalem, vilket betyder länder på 
Afrikas kontinent. Kungen av Norden kommer att representera länder som 
ligger norr om Jerusalem, och det största landet år 2007 norr om Jerusalem 
är Ryssland.  

 Därför kommer Vedermödan att sluta med krig eftersom Antikrist kommer att 
kämpa med näbbar och klor för att krossa upproret mot honom. Om länderna 
Ryssland, Indien och Kina revolterar, förorsakar detta ett allvarligt bekymmer 
för honom, därför att de kan uppbringa enorma arméer, kanske innehållande 
fler än 500 miljoner soldater. Vers 44 säger oss att detta kommer att ställa till 
problem för Antikrist.  

 Antikrist kommer att sätta upp sitt kommandocenter i landet Israel, mellan 
Medelhavet och staden Jerusalem. vers 45  

 Eftersom Antikrist är tvungen att föra krig med sina utmanare, kommer en 
händelse som lurar armeerna att göra gemensam sak för att bekämpa en stor 
invasion från rymden, vilket inte är något annat än Jesus, som kommer i 
härlighet som Kungars Kung och Herrars Herre. Upp. 19:11-21 

 
ÄR DU DÄR MED JESUS DEN DAGEN? 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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