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Det tolfte kapitlet i Daniels bok är ett mycket intressant kapitel och innehåller 
djupa sanningar när Guds ängel ger sina slutliga instruktioner till Daniel. Som 
kristna som lever år 2007 e. Kr., måste vi stanna upp och förstå följande: Daniels 
bok skrevs ca 550 år före Kristus och det Nya Testamentet existerade inte då. 
Den enda undervisning om Gud fanns i det Gamla Testamentet. Bibelboken 
Hesekiel kom till under samma tid som Daniels bok. De sanningar som ängeln 
kom med var helt främmande för Daniel och folk som levde på den tiden.  

DANIEL 12:1  
På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten som står såsom försvarare 
för dina landsmän; och då kommer en tid av nöd, vars like icke har funnits, allt 
ifrån den dag då människor blevo till och ända till den tiden. Men på den tiden 
skola av ditt folk alla de varda frälsta, som finnas skrivna i boken. 

GUDS FOLK 
I vers ett berättas det för Daniel om Mikael (han förekommer först i Daniel 10:13), 
en änglafurste som har hand om Daniels folk. John Darby, Cyrus Scofield och 
deras efterföljare dispensationalisterna lär att Mikael bara har hand om judarna, 
men detta är inte riktigt. Enligt Bibeln tar Mikael hand om alla människor som 
dyrkar Abrahams, Isaks and Jakobs Gud. 

HEDNINGAR SOM DYRKADE GUD 
 Job var inte jude.  Job 1:1 
 Melkisedek var inte jude. 1 Mos. 14:18-20   
 Rut var inte judiska. Ruts bok 1:4; Matt. 1:5 
 Vad Herren sade till Abraham. 1 Mos. 12:1-3; 22:16-18 
 Paulus ger oss den slutliga klarheten. Rom. 4:12-17, 9:4-8; Gal. 3:27-29 

MER OM MIKAEL 
 Inte förrän ca 600 år senare fick de troende mer information om Mikael och 

hans position på det andliga området. Upp. 12:7-17 
 Ängeln avslöjar för Daniel att det kommer en tidsperiod som blir så svår att 

den inte kan jämföras med någon annan tid i historien. Jesus ger oss mera 
ljus över denna period och placerar den inom en tidsram. Matt. 24:1-22 



 Daniel får höra om "Boken" och hur bara de som är skrivna i denna bok blir 
frälsta. Bokens hemlighet blev senare till fullo uppenbarad för aposteln 
Johannes. Upp. 13:8, 20:10-15, 21:27 

DANIEL 12:2-3 
Och många av dem som sova i mullen skola uppvakna, somliga till evigt liv, och 
somliga till smälek och evig blygd. De förståndiga skola då lysa, såsom fästet 
lyser, och de som hava fört de många till rättfärdighet såsom stjärnor, alltid och 
evinnerligen.  

UPPSTÅNDELSEN FRÅN DE DÖDA 
 Daniel får veta hur det blir med uppståndelsen från de döda, både när det 

gäller de frälsta och de som inte är det. Läran om uppståndelsen var bekant 
för Job, som ju levde i samma tid som Abraham. Job 19:23-27 

 Det är först i det Nya Testamentet som vi får veta något om detta ämne. Matt. 
13:36-43, 49-51, 25:31-46 

 Det är viktigt att förstå att det blir en kroppslig uppståndelse för alla de 
människor som någonsin levat på jorden. Alla kommer att få en ny kropp; de 
som har satt sin tro till Jesus som deras Frälsare får förhärligade kroppar, och 
de som förkastat Jesus kommer att få skammens oförstörbara kroppar, fyllda 
av sensorer som registrerar smärta, ofattbar för oss. Upp.  20:10-15 

DANIEL 12:4-10 
 
Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; 
många komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till.» 
 När nu jag, Daniel, såg till, fick jag se två andra stå där, en på flodens ena 
strand, och en på dess andra strand. Och en av dem sade till mannen som var 
klädd i linnekläder, och som stod ovanför flodens vatten: »Huru länge dröjer det, 
innan änden kommer med dessa förunderliga ting?» 
Och jag hörde på mannen som var klädd i linnekläder, och som stod ovanför 
flodens vatten, och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand upp mot 
himmelen och svor vid honom som lever evinnerligen att efter en tid, och tider, 
och en halv tid, och när det heliga folkets makt hade blivit krossad i grund, då 
skulle allt detta varda fullbordat. 
Och jag hörde detta, men förstod det icke; och jag frågade: »Min herre, vad bliver 
slutet på allt detta?» 
Då sade han: »Gå, Daniel, ty dessa ord skola förbliva gömda och förseglade intill 
ändens tid. 
Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola 
öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga 
skola förstå det. 



TILLÄGGSINFORMATION 
Daniel får tilläggsinformation: 
1. Boken skall förseglas till Ändens tid. När börjar denna tid? Enligt det Nya 

Testamentets utsaga, började den när Jesus kom hit till jorden. Hebr. 1:1-3; 
Ef. 1:9-11; Kol. 1:25-28 

2. Daniel försökte räkna ut tidsramen när allt detta skulle ske men Guds ängel 
vägrade ge honom en tid som kunde förstås av människor och talade bara till 
honom med andliga ord.  

3. Daniel ville veta fler detaljer men fick veta att profetian var förseglad fram till 
Ändens tid, när Jesus blev född in i människosläktet i Betlehem. 

4. Många skulle bli frälsta i framtiden och förstå Daniels bok, men för syndarna 
skulle den förbli obegriplig.  

DANIEL 12:11-12 
Och från den tid då det dagliga offret bliver avskaffat och förödelsens styggelse 
uppställd skola ett tusen två hundra nittio dagar förgå. Säll är den som förbidar 
och hinner fram till ett tusen tre hundra trettiofem dagar. 

GUDS TIDER 
 De tider som anges i dessa verser är ett fullständigt mysterium för mig. Sedan 

Daniel mötte ängeln, blev templet i Jerusalem vanhelgat två gånger, först 
under Antiokus IV och en andra gång år 70 e. Kr. då templet blev totalförstört. 
Vi vet av historien att tiden för Daniels profetia (548 f. Kr.) fram till den tid då 
Antiokus IV dog (163 f. Kr.) gick 385 år. Från denna tid fram till Jerusalems 
förstöring gick det 233 år. 

 Daniel fick aldrig någon omvandlingstabell och jag kan därför inte veta vad 
dessa siffror betyder. Om vi använder det judiska året (360 dagar) och 
dividerar det med de nummer som vi fick av ängeln får jag det till 3.58 år och 
3.71 år. Dispensationalister använder sig av dessa nummer för att bevisa att 
Vedermödan (en tid av nöd, vars like icke har funnits) kommer att bli sju år 
och delat i två hälfter. Det som de förkunnar är bara spekulation.   

 I Upp. 17:12-13, får vi veta att Antikrist kommer att regera i en timme. Om 
man använder den beskrivning av Guds tid som finns i 2 Petr. 3:8, är en 
timma för Gud  41.67 år mänsklig tid.  

 My uppfattning är att vi säkert vet att dessa händelser kommer att äga rum 
men tiden och längden av varje del är ett mysterium för mig. Det blir som Gud 
har tänkt att det skall bli, oavsett vad du och jag tror. Betoningen borde inte 
ligga på vilken tid detta sker i, utan att vi förbereder oss för den. Det som är 
viktigt för Gud är att vi gjort upp med honom och blivit födda på nytt genom 
Jesus Kristus som dog för våra synder. Profetian är bara Guds byggklotsar 
som han gett oss "att leka med" på vägen hem!  



DANIEL 12:13 
Men gå du åstad mot ändens tid; sedan du har vilat, skall du uppstå till din del, 
vid dagarnas ände. 

DEN YTTERSTA DOMEN 
 Daniel skulle gå sin väg därför att ängelns undervisning var över, och i sinom 

tid skulle Daniel dö. Men här får vi lära oss en mycket intressant detalj om 
Ändens tid; folken kommer att samlas i olika grupperingar, troligen enligt den 
tidsperiod under vilken de levat på jorden, sedan blir människorna i varje 
grupp dömda och skilda åt, de som har ett evigt liv hos Gud och de andra 
dömes till den brinnande sjön.  

 Den viktigaste frågan för var och en är: Är mitt namn skrivet i Livets Bok?  
 

ÄR DU PÅ VÄG TILL HIMLEN ELLER TILL DEN BRINNANDE SJÖN? 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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