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Visste du? 
 At dyrets merke handler om å vise 

troskap til menneskebud? 

 At Bibelen sier noe om hva du bør 

spise og ikke  spise? 

 At Gud gjennom «steiner som taler» 

ønsker å vise verden at han  

finnes og bryr seg? 

 At Gud snart gjør slutt på all 

ondskap og skaper en ny og bedre 

verden? 

Disse og flere traktater:               

At årstallet for Jesu død 

ble forutsagt i gamle 

skrifter over 500 år  

før det skjedde? 

VISSTE DU …….? 

                   Fra de tidligste tider var det lovet en 

Messias, en Salvet, en Frelser, en Fyrste i Guds 

ord. Derfor har Guds barn ventet og lengtet 

etter denne forløseren. Men ingen løfter er så 

konkrete som i Daniels bok.  

Bibelens måte å regne på: Gud bestemte at det 

skulle være 7 dager i uken, men de hadde også 

en syklus på 7 år som ble kalt en år-uke. 6 år dyr-

ket de jorden, men det syvende året skulle jor-

den få hvile og de måtte spise det de hadde 

gjemt fra foregående år. I profetisk tid var en dag 

alltid ett år. 7 dager ble derfor 7 år. En dag ble til 

ett profetisk år. 

Se Esek. 4:5-6. 

Daniels grav i Susa, 

Iran. Tatt vare på 

av jøder i år-

hundrer. Tas nå 

vare på av mus-

limer.  Her finnes 

også ruiner av pa-

lassene til de per-

siske keiserne. 

Med denne bakgrunnskunnskapen kan vi gå inn i 

Daniels profetier. 

«Sytti uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige 

by, til å innelukke overtredelsen, til å gjøre slutt på 

syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å 

føre fram evig rettferdighet, til å besegle syn og 

profet, og til å salve Det Aller Helligste. 

Derfor skal du vite og forstå at fra ordet om å 

gjenreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut, 

inntil Messias, Fyrsten, kommer, skal det være sju 

uker og sekstito uker. Gaten og vollgraven skal bli 

bygd igjen, men i tider med trengsel. 

Etter de sekstito ukene skal Messias (den salvede) 

bli utryddet. Ingenting skal Han ha», Dan.9:25.26. 

Profetiens begynnelse: Profetien gis når Jerusa-

lem ligger i ruiner etter Nebukadnesars ødeleggel-

se. Daniel sitter nå i Persia, som har ødelagt Baby-

lon. Et slikt direkte dekret om å gjenreise og byg-

ge opp Jerusalem, var ennå ikke gitt. Det kom i år 

432 f.Kr. fra keiser Artaxerxes. Da begynte gjen-

oppbyggingen av byen og templet. 

Vil du vite mer?      Bestill boken: Daniel & Johannes Syner om 

Endetiden Daniel & Johannes Syner om Endetiden  

www.mensviventer.no  Les: Tiden er omme og Den siste uken     

www.mensviventer.com: Jesu død forutsagt,  Daniels bok ka-

pittel 9 – En ødelagt profeti 

http://www.mensviventer.com/?p=55
http://www.mensviventer.com/?p=55


Det skulle gå nøyaktig 459 år fra et dekret 

gikk ut om å gjenoppbygge Jerusalem, til 

Messias/fyrsten skulle komme. Jesus sto 

fram i år 27. e.Kr. Han ble døpt og begynte 

sin forkynnelse. Hvordan vet vi det? Bibe-

len gir oss årstallet. Den forteller at dette 

var i den romerske keiser Tiberius’ 15 år. 

Deretter skulle det gå  en uke (jødiske å r-uker) og 

midt i den på følgende å r-uken skulle fyrsten (Jesus) 
bli drept. Det stemmer også . Hån ble drept 3 ½ å r 

etter åt hån sto fråm. Alle slåktoffer kunne nå  opp-
høre. Det sånne offerlåmmet vår slåktet. Jesu offer 

vår nok til å  få  tilgivelse for synd. Den nye påkt ble 
stådfestet den siste uken. «Midt i uken gjør han slutt 

på slaktoffer og grødeoffer», ( frå nå skulle ofringene 
opphøre for Guds bårn). 

«Han skal stadfeste en pakt med de mange i én uke». 

Hvå skjedde på  slutten åv uken? Då Stefånus ble 

steinet fikk hån se Jesus i et syn og så: «Se! Jeg ser 

Himmelen å pnet og Menneskesønnen stå ende ved 

Guds høyre hå nd!» Ap. gj.7:56. At hån ser Jesus stå -

ende og ikke sittende ved sin Fårs trone, betyr åt 

Jesus uttåler en dom. Dommen er håns tidligere pro-

feti:  «Riket skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som 

bærer dets frukter». Dette skjedde ved slutten åv de 

70 ukene (som vår gitt dem). Etter dette ble disiple-

ne og de kristne spredt rundt i månge lånd hvor de 

forkynte evångeliet til jøder og hedninger.  

Isråel opphørte å  tå imot Guds spesielle velsignelser 

som en nåsjon og et såmlet folk. Nå  må tte de tå imot 

Håm individuelt. Men Guds kjærlighet til sitt folk er 

ikke borte. Hån kåller fortsått på  dem på  ålle mulige 

må ter, og gjør fortsått det nå  i den siste tid. Slik kån 

grenene som er brukket åv bli podet tilbåke igjen. Det-

te er forklårt åv benjåminitten Påulus i Romerne kåpit-

tel 11. 

36 år senere ble Jerusalem ødelagt, og fullfører 

derved profetien i slutten av Daniel bok kap. 9. 

«Folket til en fyrste som skal komme (Romerriket), 

skal ødelegge byen og helligdommen. Slutten på det skal 

komme med en flom. Inntil enden skal det være krig, 

ødeleggelser er fast bestemt,» vers 26. 

«På styggedommenes vinger skal det komme en som 

ødelegger».  Dette profeterte også Jesus: «Når dere 

da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har 

talt om, stå på det hellige sted – den som leser, han forstå 

det» I Lukås evångeliet identifiserer hån dette som Ro-

merriket. «Men når dere ser Jerusalem omringet av 

krigshærer, da skal dere vite at dens ødeleggelse er nær», 

Luk. 21:20. 

«Det skal vare inntil den fastsatte enden skal bli utøst 

over den som ødelegger,» Dan. 9: 26-27. 

Josva møter Fyrsten/høvdingen for Herrens hær. 

I en av de andre profetiene om Romerriket får vi også 

vite, at det er dette riket som vil ta livet av hærskarenes 

fyrste (samme ord som høvding). «Han opphøyet seg til 

og med så høyt som hærskarens Fyrste»…Dan. 8:11. Når 

engelen Gabriel forklarer synet til Daniel får han dette 

gjentatt. «Han (Romerriket) skal få stor makt, men ikke 

ved sin egen makt. Han skal fare fram med forunderlig 

ødeleggelse, og han skal ha framgang i det han gjør. Han 

skal ødelegge mektige og de helliges folk». 

Ved sin list skal han få svik til å lykkes under sitt styre. 

Han skal opphøye seg i sitt hjerte. Han skal ødelegge 

mange i deres trygghet. Han skal til og med reise seg mot 

fyrstenes Fyrste. Denne fyrste eller høvding (senere Mes-

sias) fikk Josva møte. “Han svarte: Nei, jeg er høvdingen 

over Herrens hær; nå er jeg kommet. Da falt Josva på 

sitt ansikt til jorden og tilbad og sa til ham: Hva har min 

herre å si til sin tjener?,” Josva 5:14.  

Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot 

ham. “Men alle dem som tok imot ham, dem gav han 

rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn,”  

Joh.1:11.12. 

 

 


