
Daniel 9

Profetisk forventning!  
Daniel søker visdom om det som Jeremia profeterer om -
den snarlige slutten på den babylonske fangenskap.
Daniels profeti fører til Messias forventning i Jesu tid.
Daniels profeti fører til Messias forventning i vår tid.

v. 1  Darieos – Det første regjeringsår.  Var det ikke da 
Daniel ble kastet i løvehulen??
Hvorfor var djevelen så ute etter å ta Daniel??



v. 2   Daniel leste Bibelen.  Han gransket Bibelen.
Han skjønte at ettersom Jeremia 25, 11-12, 
Jeremia 29, 10-11,  og 3. Mosebok 26, 34-43 
talte om sytti år i babylonsk fangenskap da var 
tiden snart slutt.  Hva skjer nå?

v. 3     Les 3. Mosebok 26, 40.   Profetier blir jo 
oppfylt, men Gud vil vi skal være delaktig.
Dette sier noen om bønn generelt.
«Komme Ditt rike….»



v. 4 -19   Daniels bønn er «en klassiker», en bønn til 
etterligning.
Hvorfor?  Legg merke til hvor mye han legger hele seg 
inn foran Guds trone. Her er ingen lettvintheter.
Husk at Daniel ble kastet i løvehulen fordi hans 
fiender tålte ikke at han hadde en direkte linje til Gud.
Våg å be som Daniel!

v. 20-21  Gabriel kom første gang i forrige kapittel.  Her er 
han rask på pletten for å svare på Daniels bønn, og mye til.  
Daniel får faktisk forklart ikke bare om slutten på de sytti 
årene, men om de sytti årukene som vil varsle Messias 
komme, Hans død, og Hans gjenkomst.



v. 22-23   Gabriel fikk beskjed om å gå med en gang 
Daniel hadde begynt å be.  Kanskje Gabriel måtte vente 
lenge til Daniel hadde åpnet øynene etter «amen».
Gud var glad i Daniel!!

v. 24    «Uker» er et samletall for 7 av en ting, slik 
«dusin» er for 12 av en ting.
«Sytti uker» betyr 70 x 7.
Daniel var opptatt av de synene fra kapittel 7 og 8, og 
hvordan de passet med hans håp om at Messias ville 
komme, og kongedømmet som var lovet David ville bli 
satt opp.  
Svaret formidlet av Gabriel gir en mye lengere 
tidsramme.



Det handler om 490 år.
Det handler om jødene og Jerusalem.
Les Sakarja 13,1-2. Det handler om Gud som skal 
fjerne synd fra Jerusalem.
Det handler ikke minst om Kristus, Frelseren på korset.
Det handler om oppfyllelse av profetiene og at Jesus 
blir den Salvede Konge for å oppfylle Guds løfter.

v. 25  Kristus kommer etter 69 x 7 år (à 360 dager) fra 
«ordet om å gjenreise og bygge opp igjen Jerusalem 
går ut».  Artaxerxes ga befalingen i måneden Nisan i år 
445 før Kristus. ( Nehemja 2, 1-8)



v. 26   Men…… Kristus blir «utryddet».
Kristus korsfestet.  
Han blir ikke den endelige konge som lovet.
Denne profetien tente håp hos mange i Jesu tid.  
Det var denne tidsfesting med de 70 årukene som førte 
til en voldsom  Messias forventning på Jesu tid, også 
utenom den jødiske sfæren.
Døperen Johannes ble spurt om han var den forventet 
Messias. (Johannes 1) 
De vise menn fra østen (der Daniel skrev Daniels bok) 
koblet kanskje dette med «Stjerne» profetien hos 
Bileam (4. Mosebok 24,17).



Flere falske messiaser etter Jesus men ingen før vitner 
om forventningen som profetien utløste.
(Jesus ble korsfestet etter 69x7 år som profetert, mens 
forventning ble knyttet til det 70x7 året.)

Staden (Jerusalem) ble ødelagt i 70 etter Kristus.  
Romerne under Titus («en fyrste som skal komme») 
gjorde det.
Vi ser at mellom den sekstiniende åruke og den syttiende 
er det et gap.
«Inntil enden» representerer tiden mellom Jesu første 
komme og Hans andre.



v. 27  Vi som ser tidens tegn ser at «han», en fyrste ut 
av den romerske verdensrike vil gjøre en pakt med 
Israel og bryte den pakten midt i «uken» (den 70. 
åruke).
Den fyrsten er antikrist.  Vi er forhåpentligvis på vakt?
Utgangen av den 70. åruke er Jesu gjenkomst til Sin 
jord.
Disse 7 siste årene før Jesus (Fyrsten) kommer igjen 
leser vi mye om i Johannes Åpenbaring.
Det er den tid Jesus advarer oss mot.  En trengsel 
som aldri før eller siden!
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