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17. del – Endens tid (Kap.12) 
 
 

Dette er avslutningen av den fjerde profeti. Den blir oppfylt med å fortelle om Jesu 
gjenkomst, oppstandelsen og Guds rike. Deretter noen ord som avslutter profetien 
og boken. Med avslutningen får vi også bru til de siste apokalyptiske visjoner i 
Johannes' Åpenbaring, som på en overbevisende måte bekrefter at Guds hensikt 
med jorden blir oppfylt  med en storslagen avslutning. 

 
I dette siste kapittel fører Daniel oss til endetiden og opprettelsen av Guds rike. 
Skjebnen til dem som har trodd og stolt på det glade budskap om Guds rike og 
forandret sin livsførsel, blir beskrevet. De våkner opp fra jordens muld og opplever at 
deres dødelighet overvinnes og får overta sin evige oppgave, en rolle som "skinner 
som himmelhvelvingen skinner" og "skinner som stjernene, evig og alltid" (v.3). 
 
Kapitlet består av 2 deler: 

 Versene 1-3: fullbyrdelsen av synet 
 Versene 4-13 som avslutter både profetiene og boken. 

 
Fullbyrdelsen av synet (v.1-3) 
Uttrykket "på den tid" er brukt to ganger i åpningsverset og er en fortsettelse av det 
forrige kapittel (11;40). Her beskrives da: "ditt folk skal bli frelst." Det er på denne tid 
erke-engelen Mikael skal "stå fram". Det er ikke fortalt om dette er en bokstavelig 
Mikael som handler på vegne av Jesus eller om han er et symbol for Jesus. Men 
uansett, det er Jesu Kristi gjerning som han gjennomfører når han kommer tilbake." 
 
Avslutningen (versene 4-13) 
Med disse vers avslutter profetiene og boken. Daniel så engelen som representerte 
Jesus. Han befant seg over elven Tigris, og dette vann symboliserte alle jordens 
mennesker under det rettferdige og omsorgsfulle styret i Guds rike. Han sverget en 
ed med begge hender i steden for det som er vanlig, med èn hånd, et tegn på 
guddommelig bekreftelse. Daniel ble befalt å forsegle boken. Vi vet hvorfor, fordi 
Johannes i slutten av sin Åpenbaring ble befalt: "Sett ikke segl for de profetiske ord i 
denne bok! For tiden er nær" (Åp.22;10). Med andre ord, begivenhetene som er 
forutsagt i Åpenbaringen er i ferd med å skje. Mens begivenhetene som er forutsagt i 
Daniels bok lå så langt frem i tiden at det var berettiget og mest formålstjenlig å 
holde dem forseglet. Han (Daniel) hørte det, "men forstod det ikke" (Dan.12;8). 
 
Disse for Daniel uforståelige orienteringer om fremtiden blir det opplyst om i 
åpningskapitlene i Johannes' Åpenbaring. En bokrull med 7 segl blir gitt til Jesus 
(Åp.5;1-7). Her leser vi at Jesus åpner Daniels forseglede budskap en for en som 
opplyser om de begivenheter som etterhvert kommer til å skje på jorden. Åpningen 
av seglene avslutter med at Guds rike blir opprettet. Derfor blir Daniel fortalt at 
ordene er forseglet "inntil endens tid." 
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Avslutningsversene gir i korthet den siste profeti. Daniel hører at "Mange skal fare 
omkring og kunnskapen skal bli stor" (Dan.12;4),1 et eksempel på de 
bemerkelsesverdige fullbyrdelsene av mange detaljer i Daniels profetiske ord. Dette 
vers (12;4) beskriver denne verdens siste tid så treffende at det tydelig viser en 
guddommelig visjon om fremtiden. Det kommer ikke tydelig nok frem av våre norske 
bibeloversettelser. Det hebraiske ord som er oversatt med "fare omkring" uttrykker 
underforstått 'å reise', noe som er typisk for vår tids omfattende reisevirksomhet. 
Ordet kan også innbefatte vår tids stadig økende vingling og søking i alle slags 
trosretninger, til å med i fremmede religioner, som er treffende beskrevet i 
Efeserbrevet, hvor Paulus formaner de troende å komme til enhet i tro og grundig 
kunnskap om Guds Sønn, "for at vi [de troende] ikke lenger skal være umyndige og la 
oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill" (Efes.4;14). 
 
"Kunnskapen skal bli stor" kan beskrive vår tids tekniske utvikling som har gitt oss 
gode hjelpemidler, men som på mange områder har utviklet seg, slik at Paulus med 
god grunn kan spørre: "Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens 
visdom til dårskap?" (1.Kor.1;20). Og dette gjelder både på det materielle og på det 
åndelige område. 
 
Ingen kjente gapet mellom menneskelig kunnskap og de enkle kjensgjerninger i Guds 
ord bedre enn Daniel, kunnskap som menn og kvinner må tilegne seg for å oppnå 
evig liv. Hans del av disse ord han omsorgsfullt skrev ned for å bli lest av alle som 
søker lys i en mørk verden. Men nå var hans oppgave fullført. Han fikk derfor denne 
beskjed: "Men gå du til din ende! Du skal hvile og stå opp til din lodd ved dagenes 
ende" (v.13). 
 
Tiden var nå kommet da han skulle sovne inn for Herren, i sikker forvissning om at 
arven var forberedt for ham og bli mottatt av hans Messias, som ha så inderlig hadde 
lengtet etter, når denne tidsalder avsluttes. 
 
 

 

                                                 
1 1978 oversettelsen: "kunnskapen skal øke" 


