Daniels 70 årsuker
Israels tilmålte tid mot fullendelsen

Skriftordet fra Daniel
24 Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige by til å innelukke frafallet og til å
forsegle synder og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig
rettferdighet og til å besegle syn og profet og til å salve et Aller-helligste.
25 Du skal vite og forstå: Fra den tiden et ord går ut om å gjenreise og bygge
Jerusalem, inntil en Salvet, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og sekstito uker.
Det skal igjen settes i stand og bygges opp med gater og vollgraver, men under
tidenes trengsel.
26 Etter de sekstito ukene skal Den Salvede utryddes og intet ha. Byen og
helligdommen skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer – og slutten på
det er oversvømmelse. Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet.
27 Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe
matoffer og slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren
komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over
den som volder ødeleggelsen. Dan 9:24-27

Hva skjer i løpet av de 70 årsukene?
Legg merke til at profetien gjelder Israel. Den har ikke relasjon til menigheten.
Det sies: Sytti uker er tilmål DITT FOLK og DIN HELLIGE STAD.
Dette er Israel-folket og Jerusalem.
1

Innelukke frafallet.

Israels frafall fra Gud skal heles

2

Forsegle synder

Deres synder skal bli lukket inne av frelsen

3

Dekke over misgjerning

Et syndoffer (Kristus) skal skjule synden

4

Føre frem en evig rettferdighet

Israel skal oppleve rettferdighet av tro

5

Besegle syn og profet

Alle profetier skal oppfylles

6

Salve et aller helligste

Messias skal være en helligdom for Israel

Personene i profetien
Det er viktig å få med seg hvilke personer som er nevnt i profetien
Profetien vedrører:

1 Daniels folk, jødene
2 Din hellige stad, Jerusalem

De tre fyrster omtalt:

1 Den salvede, Messias, v. 25
2 En fyrste som kommer, romeren Titus, v.26
3 Han som oppretter en pakt – Antikrist, v. 27

Et kommende folk..
Det tales også om en kommende fyrstes folk. På Daniels tid var romerne ennå ikke
kommet på verdensarenaen. Men de skulle komme og når de kom var romerne med
på å oppfylle denne profetien på en svært negativ måte.

Om de 70 årsukene
Utgangspunktet for tidsregningen begynner i Nehemias kap. 2:1
I måneden nisan i kong Artaxerxes' tjuende år traff det seg en gang slik at det var
satt fram vin for ham. Jeg tok da vinen og rakte den til kongen. Jeg hadde aldri før
vært sorgfull når jeg sto for hans ansikt. Neh 2:1
Oppgaven var å bygge opp igjen Jerusalems murer
og likeså et brev til Asaf, han som har oppsynet over kongens skoger, at han skal gi
meg tømmer til bjelker i portene til tempelborgen og til portene i bymuren, og til
det huset jeg skal bo i. Og kongen ga meg det, fordi min Gud holdt sin gode hånd
over meg. Neh 2:8
Dette skjedde år 445 før Kristus i kong Artaxerxes 20. regjeringsår

En utregning av de 70 årsukene
Hvor mange år er 70 årsuker?
70 årsuker x 7 år = 490 profetiske år hvor hvert år har 360 dager.
Hvor mange uker er gått til nå?

69 uker er gått –
fra ordet gikk ut til den salvede (Messias) ble forkastet og ble uten herredømme.
Det betyr at 1 uke (7 år) fremdeles står igjen.
Denne uken begynner når menigheten er bortrykket til himmelen ved Jesu komme.
Se Rom. 11:25
Hvor mange profetiske dager er der i 69 uker?
Utregning: 69 uker x 7 år x 360 dager =

173 880 dager

Utleggelse av vers 25
Du skal vite og forstå: Fra den tiden et ord går ut 1) om å gjenreise og bygge
Jerusalem, 2) inntil en Salvet, en Fyrste, står fram, 3) skal det gå sju uker 4) og sekstito
uker. 5) Det skal igjen settes i stand og bygges opp med gater og vollgraver, men
under tidenes trengsel. 6)

1. Befaling fra kong Artaxerxes i hans 20. regjeringsår (Neh. 2:1 år 445 f. Kristus)
2. Befalingen gjelder Jerusalems murer med vollgraver rundt
3. Jesus Messias trer frem offentlig ved sin dåp og videre etterpå
4. Dette er 49 år – tiden det tok å gjøre ferdig Jerusalems murer
5. 62 uker legges til de 7 ukene og gir 69 uker totalt frem til Messias
6. Nehemias bok forteller om sterk motstand mot byggingen fra samaritanere og andre

Utleggelse av vers 26
Etter de sekstito ukene 1) skal Den Salvede 2) utryddes 3) og intet ha 4). Byen 5) og
helligdommen 6) skal bli ødelagt av folket til en fyrste som kommer 7) – og slutten
på det er oversvømmelse. 8) Og inntil enden er det krig, ødeleggelse er fast
besluttet. 9) Dan. 9:26

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Legg til de 7 ukene til ferdigstillelse av Jerusalems murer (49 år)
Jesus Messias
Jesus dør på korset
riket for Israel kom ikke – Jesus forkastet som konge
Jerusalem
Herodes tempel
romerne og Titus år 70
av fremmede makter som invaderte Israel
landet legges øde

Utleggelse av vers 27
Han 1) skal stadfeste en pakt 2) med mange 3) for én uke. 4) Midt i uken 5) skal han
bringe matoffer og slaktoffer 6) til å opphøre. 7) På styggedommens 8) vinger skal
ødeleggeren 9) komme, og det inntil tilintetgjørelse 10) og fast besluttet straffedom
strømmer ned over den som volder ødeleggelsen. 11) Dan 9:24-27

1. Antikrist – den falske messias
2. Et avtaleverk, en fredspakt i begynnelsen av den 70. årsuken
3. Jødene i Israel
4. Denne paktens varighet, sikkert tenkt å vare lenger men Gud bestemmer tiden
5. Etter bare 3 ½ år brytes pakten
6. Jødene har fått sitt tempel og ofrer blodsoffer i denne nye helligdommen
7. Antikrist forbyr jødene å tilbe Gud og ofre. All gammeltestamenetlig aktivitet stopper
8. Vanskelig hebraisk her men styggedom er avguder i GT og som antikrist setter opp
9. Antikrist personifisert som ødeleggeren. Han kommer på ”vinger”. Betyr overnaturlige tegn.
10. Jesus Messias skal tilintetgjøre ham ved sitt komme (2. Tess. 2:8)
11. Jesus kommer med sin kraftige dom over antikristen

Utregning av tiden etter vår kalender
Startpunktet for en enkel utregning:
Artaxerxes 20 regjeringsår (Neh. 1:1,8)
Trekk fra 1 år (ikke noe år før og etter Kristus)

445 f. Kristus

445 år
1 år
444 år

Fra Jesu fødsel til han ble forkastet og intet herredømme
ha – påsken 32
Dette gir totalt (kalenderår)

32 år
476 år

Årsak til feil utregning:
1. Det oppstår feil i utregningen av de 70 årsukene fordi man begynner med feil
utgangspunktet for profetien.
2. Nehemja ble sendt for å gjenoppbygge Jerusalem og muren omkring denne.
Det er det som står omtalt i profetien (Dan 9:25)

Synkronisering av to de kalendere
Slik synkronisere vi de to kalendere og konverterer det profetiske tidsintervall
til reelle kalenderår:
Dette tilsvarer tidsrommet fra ordet utgikk om å gjenoppbygge Jerusalem til den
salvede (Messias) dør.
NB. Et profetisk år er 360 dager.
Det er nå gått 69 profetiske år. Den 70 årsuken er ikke kommet.
Regn derfor slik:
69 uker x 7år = 483 profetiske år x 365 kalenderdager =

Regn slik: 173 880 bibeldager : 365 kalenderdager =

173 880 dager

467 år

En mer komplisert regnemetode
Her finns en mer detaljert regnemetode med flere detaljer:
69 x 7 uker (hver uke er 7 år i følge Ezek. 4:6) x 360 dager. (et profetisk år er 360 dager i
følge 1. Mos 7:11-12, 24, 8:4)
Viktig spørsmål: Hvor mange kalenderdager blir det?

173 880 dager

Slik regner du:
173 880 profetiske dager delt på 365 kalenderdager =

476 år x 365 dager =
Dette er fra 14. mars 445 f. Kristus til 32 e. Kristus da han døde..
Legg til skuddårsdager
Dagene mellom 14. mars til 6. april e. Kristus

Totalt antall kalenderdager:

173 740 dager
116 dager
24 dager

173 880 dager

Litt matematikk
Fra utgangspunktet: (Neh. 2:1, 8)
70 årsuker – 1 uke = 69 uker x 7 = 483 år x 360 dager =
173 880 dager / 365 = 476,40195 kalender år.

Dette tidsrommet sammenfaller med tiden fra
kong Artaxerxes 20. regjeringsår til Jesus Messias ble
forkastet.

