Profetian fortsätter att beskriva konsekvenserna för Israel. Deras stad och helgedom
skulle förstöras. Jesus förklarade detta i dessa allvarliga och sorgliga ord om
Jerusalem: ”Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid.
Men nu är det dolt för dina ögon. Ty det skall komma dagar över dig, när dina
_____________ kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig
från alla håll. De skall slå dig och dina barn i dig till marken och skall inte lämna kvar
i dig sten på sten, därför att du inte förstod den _______ då Herren besökte dig."
(Luk 19:42-44).
De missade Messias för att de inte förstod den tidsprofetia som sa när Messias
skulle komma. År 70 e.Kr förstörde romarna staden. Av den vackra
tempelbyggnaden lämnade inte sten på sten kvar.
Korset: Nyckeln till profetiorna
Men hela denna fascinerande profetian var endast första delen i den större profetian
om de 2300 åren. Om vi skär bort 490 år från 2300 så får vi 1810 kvar.
Om vi går 1810 år framåt från 34 e.Kr (då de 490 åren slutade) hamnar vi på år
__________.
Detta var hur milleriterna kom fram till just detta år. Datumet gick inte att rubba, för
det var förankrat i Jesus. Om man försökte flytta det så skulle man också behöva
förneka att Jesus var Messias, eftersom han i så fall inte kom det år som Messias
skulle komma. Korset och Jesus liv var nyckeln till profetian om de 2300 dagarna.
De skarpaste kritikerna kunde inte undgå att se detta. De 2300 åren måste sluta
1844! Jesus kom inte tillbaka, men något speciellt måste ha hänt då. Men vad?
Det kommer vi att se närmare på i en annan presentation.
Men viktigt för oss att förstå är detta: Bibelns profetior har Jesus som fokus. Utan
den förståelsen kan vi omöjligt förstå profetiorna (se Upp 1:1, Joh 5:29, Apg 10:43,
Luk 24:25-27). Om vi vägrar att studera Bibelns profetior löper vi samma risk som
judarna att inte förstå den ”tid då Herren” besöker oss.
Som en slående tillrättavisning till den likgiltighet som finns för profetiorna finner vi
profeternas iver i att studera dem: 1 Pet 1:10-12. Trots att deras budskap inte var
primärt till dem, så studerade de noggrant profetiorna för att skaffa sig så mycket
kunskap som möjligt. Hur mycket ivrigare bör då inte vi som lever i den kristna eran
studera Bibelns profetior?
Nästa presentation: Lördag 15 november (11:15), ”Hur går det med löftet om hans
återkomst?”
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Korset: nyckeln till profetiorna
Den 22 oktober 1844 kom att bli känd i historien som den stora besvikelsen. Jesus
hade inte kommit tillbaka. Vad hade gått fel? Under tårar och bön gick milleriterna
tillbaka till Bibelns profetior för att undersöka sin ståndpunkt en extra gång.
Men de kunde inte se att något var fel med datumet. Inte ens de största kritikerna
hade kunnat peka ut någon brist i hur de hade kommit fram till år 1844. Varför hade
deras Herre inte kommit tillbaka?
På ändens tid syftar synen
Texten som hade varit hörnstenen i milleriternas förkunnelse var Daniel 8:14:
”Tvåtusentrehundra kvällar och morgnar, sedan skall helgedomen renas och
återställas.”
Efter att Daniel hade fått se denna syn så kommer en befallning från himlen om att
ängeln ___________ ska uttyda drömmen (v.15-16). Detta var samma ängel som
drygt 500 år senare berättade för Sakarias att Elisabet skulle föda Johannes
döparen och för Maria att hon skulle bli havande med Jesus (Luk 1:19, 26).
Om det var denna högt uppsatta ängel, som ”står inför Gud”, som blev sänd för att
förklara de 2300 dagarna för Daniel så borde den profetian vara av högsta intresse
för Guds folk. När Gabriel talar så är det något viktigt!
Ängeln fortsätter att flera gånger förklara att ”synen syftar på ___________ tid” (Dan
8:17, 19). Därefter säger Gabriel att synen om baggen och bocken som Daniel hade
fått (och som avslutades med helgedomens rening) är en beskrivning av
världshistoriens väldiga riken – från Medie-Persien till Rom. Till sist säger han igen
att ”Synen om kvällar och morgnar, som det talats om här, är sann. Men göm du
synen, för den syftar på en ____________ framtid.” (v.26).
Om vi ska förstå profetian tvingas vi, precis som milleriterna, att dra slutsatsen att
dessa 2300 dagar inte kan handla om bokstavliga dagar. För 2300 bokstavliga
dagar tar oss inte fram till ändens tid, och inte in i en avlägsen framtid. Detta måste
handla om symboliska dagar. På andra ställen i Bibeln används principen att en dag

symboliserar ett _____ (Hes 4:6, 4 Mos 14:34).
Men Daniel förstår inte synen och blir, på grund av det, sjuk en tid (Dan 8:27).
Startdatumet
Tidsprofetian sa att det skulle gå 2300 år tills ”helgedomen” skulle renas. Men
frågan blir då förstås; när börjar tidsperioden? I Daniel 8 hittar vi inget startdatum för
de 2300 dagarna. Det är något som saknas för att vi ska kunna förstå profetian.
En tid efter att Daniel fått se synen studerar han Bibeln och ber, och då kommer
ängeln Gabriel tillbaka ”för att ge [Daniel] insikt och ____________” (Dan 9:22).
Gabriel kommer inte för att ge Daniel en till syn utan för att ge en förklaring på den
syn han tidigare sett. Han inleder sin förklaring med orden: ”Så ge akt på ordet och
förstå synen.” (v.23). Gabriels förklaring i kapitel nio finns alltså till för att hjälpa oss
att förstå synen i kapitel åtta.
Förklaringen är en till tidsprofetia: ”Sjuttio ___________ är bestämda över ditt folk
och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder…” (v.24)
Ordet bestämda betyder bokstavligen avskurna. Av de 2300 dagarna var 70 veckor
avskurna för Israel som en nation. Detta innebär att båda dessa tidsprofetior har
samma startdatum.
Startdatumet förklarar Gabriel i språk som inte kan missförstås: ”Från den tid då
ordet gick ut att ______________ skulle återställas och byggas upp…” (Dan 9:25)
Jerusalem låg för tillfället i ruiner, men löftet fanns att staden skulle byggas upp.
I den persiske kungen ”Artasastas sjunde regeringsår” gick denna befallning ut
(Esra 7:7-9). Enligt vår tideräkning blir det år 457 f.Kr.
De 70 ”veckorna”
Därefter ger Gabriel oss mycket viktig information om den Smorde (heb. Messias).
7+62 ”veckor” efter att befallningen gick ut skulle Messias komma. 69 veckor = 483
dagar som symboliserar 483 bokstavliga år. Detta tar oss fram till år 27 e.Kr
(eftersom det inte finns något år noll). Någon gång efter år 27 skulle Messias
förgöras (Dan 9:26a). Under den sista ”veckan” skulle Messias erbjuda det nya
förbundet till de många, men ”mitt i veckan” skulle slaktoffer och matoffer bli
_____________ (Dan 9:27a).
490 år

457 f.Kr

27 e.Kr

31 e.Kr

34 e.Kr

Jesus började sin verksamhet som Messias (gr. Kristus) när han blev smord av den
Helige Ande (Apg 10:38). Detta skedde då han döptes och Anden sänkte sig över
honom som en duva (Luk 3:21-23).
Detta inträffade i ”kejsar Tiberius femtonde regeringsår” (v.1). Fascinerande nog
infaller detta på hösten år 27 e.Kr (Tiberius samregerade med sin far Augustus från
år 12 och två år senare ensam).
Över 500 år i förväg förutsade Bibeln det exakta året som Messias skulle framträda.
Inte konstigt att rabbinerna har lagt en förbannelse för den som försöker räkna ut
tiden i just dessa verser i Daniel. Profetian bevisar bortom allt tvivel att Jesus
verkligen var den han påstod sig vara – Messias.
Det var med denna tidsprofetia till grund som Jesus predikade evangeliet: ”Tiden är
__________________ och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!”
(Mark 1:15). Bibelns profetior skapar förtroende för budskapet om vem Jesus är.
Sista ”veckan”
Men förutsägelsen slutade inte där. Inte bara skulle Messias komma, han skulle
också förgöras (Dan 9:26a).
Efter att Jesus hade döpts var det 7 år kvar av de 490 åren (dvs ”en vecka”). Under
denna tidsperiod skulle Jesus erbjuda det nya förbundet till många (först själv och
sedan genom apostlarna – se Heb 2:3).
Men mitt i denna tidsperiod (alltså 3,5 år efter Jesus dop) så skulle slaktoffer och
matoffer bli avskaffade.
3,5 år efter början av sin verksamhet förgjordes Jesus på ett kors för att betala för
människornas synder. Hela det ceremoniella offersystem som pekade fram mot
Kristus stora offer, fick då ett slut. Detta bekräftades med att förlåten i templet (som
skilde den heliga avdelningen från den allra heligaste i templet) revs av på mitten,
uppifrån och ner (Matt 27:50-51). Allt enligt Guds förutsagda tidsplan.
Trots att Israel hade korsfäst sin Frälsare var det fortfarande 3,5 år kvar av deras
nådatid. Genom apostlarnas förkunnelse fick de chans efter chans att acceptera
Jesus som Messias. Men de avslutade denna nådatid med att stena Stefanos och
starta en hård förföljelse mot de kristna (Apg 7:56-8:1). Detta skedde år 34 e.Kr.
Israel med alla sina privilegier, hade misslyckats med att utföra det uppdrag de
skapats för. Och Guds rike togs ifrån dem och gavs till ett folk som skulle bära frukt
(Matt 21:43). Ett sorgligt slut för en nation som börjat så framgångsrikt.

