Kniha proroka Daniela XI. - ... 21 povstane opovrhovaný, ktorému nedajú kráľovskú poctu; no príde
potichučky a úkladmi sa zmocní kráľovstva.
28

Potom si srdce obráti proti svätej zmluve, bude konať proti nej ... i bude sa zlostiť na svätú zmluvu a bude
konať (proti nej), potom sa vráti a obráti svoju pozornosť na tých, čo opustili svätú zmluvu. 31 Povstanú
z neho ramená a

znesvätia pevnú svätyňu, odstránia ustavičnú obetu
a postavia ohavnosť spustošenia.
32

Tých, čo hrešia proti zmluve pochlebovaním, privedie k odpadu, ale ľud tých, čo poznajú svojho Boha,
ostane pevný a bude konať. 33 Rozumní z ľudu privedú mnohých k chápaniu, ale začas budú padať pod
mečom, v plameňoch, v zajatí a pri plienení. 34 Keď však budú padať, dostane sa im malej pomoci a mnohí sa
k nim pokrytecky pridajú. 35 Niektorí z rozumných klesnú, aby sa zbavili trosky, očistili a obielili do
konečného času, lebo do istého času ešte trvá.
36

Kráľ bude konať podľa svojej ľubovôle a bude sa vyvyšovať a nadúvať nad každého boha; aj proti Bohu
bohov bude hovoriť zvláštne veci a bude sa mu dariť, kým sa neukončí hnev, lebo čo je určené, sa splní.
37
Ani bohov svojich otcov si nebude všímať, ani miláčika žien, lebo sa bude nadúvať nad všetko. 38 Namiesto
toho bude uctievať boha pevností a boha, ktorého nepoznali jeho otcovia, bude uctievať zlatom, striebrom,
drahokamami a klenotmi. 39 Posilnenie pevností vykoná s cudzím bohom; kto ho uzná, tomu preukáže veľkú
česť, tých ustanoví za vládcov nad mnohými a za poplatok im rozdelí krajinu. ...
... XII. 9 I riekol: "Choď, Daniel, lebo slová sú uzavreté a zapečatené do posledného času. 10 Mnohí sa očistia,
obielia a zbavia sa trosky; bezbožní budú konať bezbožne, ani jeden bezbožník nepochopí, ale rozumní
pochopia. 11 A od času, čo odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnosť spustošenia, uplynie
tisícdvestodeväťdesiat dní. 12 Šťastný, kto bude čakať a dosiahne tisíctristotridsaťpäť dní. 13 Ty však choď ku
koncu a odpočívaj! No potom vstaň k svojmu údelu na konci dní!"

