Profetian
Guds utvalda folk, som hoppades på löftet om Messias, hamnade i fångenskap i
Babylon och deras stad Jerusalem ligger i ruiner. Några år in i fångenskapen så får
en man vid namn Daniel en profetia från Gud.
Profetian hittar vi i __________________ kapitel 9. Året är ca 540 f.Kr och Daniel
befinner sig i bibelstudier och bön för sina och sitt folks synder. Medan han ber så
sänder Gud en ängel för att visa för Daniel vad som ska ske i framtiden med hans
folk. I den synen ges det exakta datumen för Jesus dop och död och även tiden då
evangeliet började spridas till hela världen.

Vi kan se exempel på hur en dag motsvarar ett år i Bibeln på andra ställen till
exempel i Hesekel kapitel 4 vers 6 eller i 4:e Moseboken kapitel 14 vers 34 där Gud
ger ett år för en dag åt Israel att bära sina synder. Jesus själv ger en profetia i Lukas
kapitel 13 vers 32,33 där han säger att han kommer att vara verksam i dryga 3
dagar men han fortsatte att verka efter det i över 3 år.
Så med förståelsen att en symbolisk dag motsvarar ett verkligt år så kan vi förstå att
profetian om de 70 veckorna i Daniel kapitel 9 handlar om en period av 490 verkliga
år eftersom att:
70 veckor * 7 dagar = 490 symboliska dagar = 490 verkliga år.

Profetian säger att ____________________ är bestämda för Guds folk för att göra
slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet,
fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste (v.24). Så det profetian
säger är att Guds folk får en viss tid på sig och under den tiden ska allt det som vi
läser om i vers 24 inträffa.
Profetian säger sedan att de 70 veckorna ska börja räknas från det år då
befallningen ges om att Jerusalem ska ________________. Om vi studerar historien
och kronologin i Esra kapitel 7 så kommer vi fram till att befallningen gavs av den
persiske kungen Artasastas i hans 7:e regeringsår som var år __________ f.Kr.
Alltså ca 120 år efter att denna profetia gavs.

Uppfyllelsen
Profetian öppnas nu för våra ögon och ger oss ett fantastiskt bevis för Guds
trofasthet och kärlek.
Profetian sa att Messias skulle komma 69 veckor = 483 år efter år 457 f.Kr. Om vi
räknar fram i tiden från det datumet så hamnar på år ________ e.Kr. (År 0 finns inte)
Det var exakt det året (Luk 3:1,2) som en man vid namn Jesus från Nasaret blev
döpt av Johannes Döparen och påbörjade sin verksamhet där han påstod sig vara
den räddare som Gud utlovat (Mark 1:15). Enligt Bibeln så var det då som Jesus
blev den Smorde (Apg 10:37,38).

De 70 veckorna beskrivs sedan mer i detalj. Profetian säger att från den tid då ordet
gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till dess den Smorde Fursten
kommer, skall det gå _________ veckor och __________ veckor.

Det återstår nu 7 år av de 490 åren och profetian fortsätter och säger i vers 26 att
någon gång efter de 483 åren så ska Messias __________________, helt utblottad.

Den Smorde Fursten som det talas om är den utlovade räddaren som Gud sagt ska
komma. Ett annat ord för den Smorde är Messias(Upp 11:15). Profetian säger då att
från år 457 f.Kr. så ska det gå 7 veckor + 62 veckor = ____________ veckor sedan
ska Messias komma – den utlovade räddaren. Så när skulle han då komma?

Det var precis det Jesus gjorde – han dog för oss. I generationer hade Guds folk
offrat djur för att påminna sig om den utlovade Messias och för att visa sin trohet till
Guds löfte. Dessa offrade djur pekade fram mot det offer som Jesus skulle utgöra för
alla människor när han dog på Golgata kors.

En dag motsvarar ett år
Precis som att djur, horn, vatten och vind används i Bibliska profetior som symboler
så kan också tider i Bibliska profetior vara ______________. I denna profetia så vet
vi att tiden är symbolisk dels för att vi förstår att alla de saker som skulle inträffa
under dessa 70 veckor ≈ 1 ½ år sannolikt inte hinner inträffa under den korta tiden.
I denna profetia motsvarar en symbolisk ________ ett verkligt ______.

När exakt som Messias skulle dö läser vi i vers 27 där det står att Han skall
stadfästa förbundet (Luk 22:20) med de många under en vecka (7 år), och
_________ i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer (Matt 27:51).
Profetian säger att Jesus skulle dö mitt i de 7 åren. Det blir 3,5 år eter Jesu dop och
vi hamnar då på år _________ e.Kr. Precis det år som Jesus blev korsfäst!

Profetian har så långt förutsagt Jesus dop och hans korsfästelse med laserlik
precision men vi saknar fortfarande de sista 3,5 åren. Vad var det som skulle hända
i slutet av de 490 åren?
Vi läste i vers 24 att Sjuttio veckor är bestämda över Israel och över den heliga
staden för att göra slut på ____________________.
Israel som Guds utvalda folk överträdde Guds lag och gjorde inte det Gud ville att
dem skulle göra så Gud ger Israel 490 år att omvända sig innan dem upphör att vara
Guds utvalda folk.
Efter Jesus död och uppståndelse så gick de tidiga kristna med budskapet om
frälsningen till det __________________ folket för att dem skulle acceptera Jesus
som den utlovade Messias men majoriteten ville inte lyssna till budskapet.
När en apostel vid namn Stefanos stenas (Apg 7:54-60) av de Judiska ledarna 3,5
år efter Jesus död så upphör Israel att ha en avgörande roll i Guds frälsningsplan
och det eviga evangeliet börjar spridas till hela världen så alla som accepterar det i
__________ blir en del av Guds folk (Gal 3:29, Joh 3:16).
Vi hamnar då på år _______ e.Kr. Profetian i Daniel 9 förutsade den del i
frälsningsplanen som rör Jesus första ankomst till den här jorden enligt tidslinjen:
490 år
457 f.Kr

Artasastas
befallning

27 e.Kr. 31 e.Kr 34 e.Kr.

Jesus Jesus Jesus
dop död budskap

Profetian ger oss en försäkran om att Bibeln går att lita på och att det finns en god
Gud som valde att sända en räddare för den fallna mänskligheten. Han gav löftet
och han höll det genom att sända sin ende son som inte bara dog för oss utan också
________________ så att vi kan leva i evig harmoni med universums skapare.
Nästa presentation: Lördag 13 Oktober ”Att tyda tidens tecken”
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Profetisk försäkran om en god Gud?
Bibeln innehåller spektakulära förutsägelser av framtiden och det utgör ett bevis för
Bibelns gudomliga inspiration. Men vad har Gud för primärt syfte med att
kommunicera med mänskligheten? Bibeln säger att syftet är att uppenbara det
problem som världen befinner sig i och den lösning som Gud har gett världen(2 Tim
3:15).
Problemet
I 1:a Moseboken kapitel 1 vers 31 så läser vi att när Gud var klar med skapandet av
den här världen så var den mycket ____________.
Gud skapade allt i enlighet med sin karaktär som är ___________. Gud vill att alla
ska leva i harmoni med honom och älska varandra. Men för att sann kärlek ska
kunna existera så måste också en fri __________ existera. Gud skapade därför alla
varelser i sitt universum med förmågan att välja att älska honom. De första
människorna valde att missbruka sin fria vilja genom att följa Satan istället för Gud
och drog på så sätt in synden i vår värld (1 Mos 3:1-8). Vår värld har ett problem och
det är all den ondska som beror på att människor inte lever som Gud vill att dem ska
leva. Det att leva på ett sätt som Gud inte att vi ska leva kallas synd.
Lösningen
På grund av syndens inträde i världen så går alla människor mot en säker död (Rom
6:23). Alla människor har ett naturligt begär att vilja separera sig ifrån Gud och det
leder till en säker död eftersom att Gud är liv. Men Gud har försett en lösning på
problemet. I 1:a Moseboken kapitel 1 vers 15 så ger Gud mänskligheten ett löfte i
form av en _______________ som utlovar en räddare för mänskligheten.
Tiden gick och mänskligheten drog sig längre och längre bort ifrån Gud och vissa
började till och med tvivla på att Han överhuvudtaget existerar. Men vissa människor
har genom generationer hållit fast vid Guds löfte och sett fram emot den utlovade
Messias. Den profetia som vi nu ska studera är en tydlig försäkran på att Gud höll
sitt löfte och sände sin ende son som en räddare för den fallna mänskligheten.

