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Kap. 22 – De 70 ukene

 Guds frelsesplan ble utformet før vår verden ble til og før de første men-
neskene hadde falt i synd (jf. Kap. 6 og 1. Pet. 1, 18-20). I frelsesplanen var det 
ikke bare bestemt at Jesus skulle dø som menneskenes stedfortreder og siden gå i 
forbønn for dem (jf. Jes 53, 12). Det var også bestemt når de ulike begivenhetene 
skulle skje. Gjennom påskehøytiden gjorde Gud kjent både hvilken dag og hvilken 
tid på døgnet Jesu død ville finne sted (jf. Kap. 10):

”...Dere skal ta vare på det [påskelammet] til den fjortende dagen i den 
samme måneden. Da skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte 
det mellom de to aftenstundene.” (2. Mos. 12, 6)

 På den 14. abib, mellom de to aftenstunder (kl. 15-18), skulle påskelam-
met slaktes. Også kveldsofferet i den daglige helligdomstjenesten, vitnet om dette 
tidspunktet:

”Dette er det du skal ofre på alteret hele tiden, hver dag: to årsgamle 
lam. ... Det andre lammet skal du ofre mellom de to aftenstunder. Sam-
men med det skal du ofre grødeofferet og drikkofferet...” (2. Mos. 29, 
38. 41)

 Alt dette var symboler på Frelseren. Lammet viste til Ham som ”Guds 
Lam, som bærer bort verdens synd” (Joh. 1, 29). Grødeofferet og drikkofferet – 
brødet og vinen – viste til Hans legeme og blod som skulle gis ”for mange til synd-
enes forlatelse” (Matt. 26, 28). I Guds plan skulle alt skje på den tiden som var 
bestemt. Jesus skulle dø som menneskehetens Frelser den 14. abib, mellom ”de to 
aftenstunder” (kl. 15-18). Slik ble også profetien oppfylt (jf. Kap. 10).

”Og omkring den niende time [kl. 15] ropte Jesus med høy røst og sa: 
”Eli, Eli, lamà sabaktàni?” Det betyr: ”Min Gud, Min Gud, hvorfor 
har Du forlatt Meg?” ... Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav 
ånden.” (Matt. 27, 46)

 Jesu død på korset fylte Hans disipler med sorg. De hadde, i likhet med 
Nikodemus, ikke forstått hvordan Guds frelsesplan skulle finne sted. De trodde at 
Jesus var den lovede Messias (gr. Kristus), men de forstod ikke at Han måtte dø for 
deres og resten av menneskehetens synder (jf. Luk. 18, 31-34). Etter sin oppstand-
else, viste Jesus seg for to av dem. De gjenkjente Ham ikke, men de lyttet ivrig til 
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det Han fortalte der de gikk sammen mot landsbyen Emmaus. I stedet for å si 
direkte at Han faktisk var Jesus fra Nazaret som hadde stått opp fra de døde, ledet 
Jesus deres oppmerksomhet til de gammeltestamentlige skriftene. Det var disse 
som skulle utgjøre grunnlaget for deres tro på Ham.

”Da sa Jesus til dem: ”Hvor uforstandige dere er og trege av hjertet til å 
tro alt det som profetene har talt! Måtte ikke Kristus lide alt dette og så 
gå inn til sin herlighet?” 

Idet Han begynte fra Moses og fra alle profetene, utla Han for dem alt 
det som er skrevet om Ham selv i alle Skriftene.” (Luk. 24, 25-27)

 Når Paulus senere skriver til de kristne i Korint, legger også han vekt på 
hvordan Jesu død og oppstandelse var en oppfyllelse av det som Gud på forhånd 
hadde forkynt gjennom sine profeter. Oppfyllelsen av profetiene underbygget bud-
skapets troverdighet. Det var dette evangeliet de kristne måtte holde fast ved der-
som de ønsket å bli frelst.

”Ved dette blir dere frelst, hvis dere holder fast på det ord som jeg 
forkynte dere. ... At Kristus døde for våre synder etter Skriftene, og at 
Han ble begravet, og at Han stod opp igjen på den tredje dag etter Skrif-
tene...” (1. Kor. 15, 2-4)

 Det var altså oppfyllelsen av de gammeltestamentlige profetiene som 
skulle utgjøre grunnlaget for de kristnes tro. I tillegg kom vitnesbyrdet fra de men-
neskene som hadde vært sammen med Jesus mens Han virket på jorden. Til de 
kristne i Efesos skrev Paulus:

”Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og Jesus Kris-
tus selv er hovedhjørnesteinen.” (Ef. 2, 20)

”Så tok Han de tolv til side og sa til dem: 

”Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som er skrevet av profetene om Men-
neskesønnen, skal bli oppfylt. For Han skal bli overgitt til hedningene og bli 
spottet og mishandlet og spyttet på. De skal piske Ham og drepe Ham. Og på 
den tredje dag skal Han oppstå igjen.”

Men de forstod ingenting av dette, og dette ordet var skjult for dem, og de 
skjønte ikke det som ble sagt.” 
      (Luk. 18, 31-34)
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 Hele Bibelen, både de gammeltestamentlige og de nytestamentlige skrift-
ene, utgjør grunnvollen for den kristnes tro og håp. Og det sentrale i alt – ”hoved-
hjørnesteinen” – er Jesus Kristus, Guds enbårne sønn. 
 En av de kanskje mest detaljerte profetiene om den oppgaven Jesus skulle 
gjøre for å forløse menneskeheten, finner vi i profeten Daniels bok. Daniel levde 
i det sjette århundre f.Kr. Han forteller at Gud gav ham flere syner om fremtiden. 
Disse har gått så nøyaktig i oppfyllelse at enkelte forskere mener at boken må ha 
blitt skrevet på et senere tidspunkt. Men ifølge Daniel selv fikk han disse synene 
på 500-tallet f.Kr., og Jesus bekreftet at Daniel var det han utgav seg for, nemlig en 
Guds profet (jf. Matt. 24, 15). Hvis man i det hele tatt vil anerkjenne Jesu ord, må 
man også anerkjenne Daniels ord. 
 Det er særlig to av Daniels profetier som har betydning for de tidsbestemte 
begivenhetene i Guds frelsesplan. Den første står nedtegnet i det åttende kapittelet. 
Her forteller Daniel om et syn han fikk, samt den forklaring han deretter fikk på 
synet. Det første han fikk se var en vær som stanget bort alle som kom i dens vei. 
Deretter kom en geitebukk med ett stort horn i pannen. Den stanget ned væren og 
trampet på den. Geitebukken ble meget stor og sterk, helt til det store hornet ble 
brukket av, og fire nye horn kom opp i stedet (Dan. 8, 3-8).
 Daniel blir så forklart at væren var et symbol på kongene i Media og Per-
sia. Den raggete bukken blir beskrevet som Grekenlands, eller Javans konge (Dan. 
8, 20-21). Da Daniel fikk dette synet, var det ennå det babylonske riket som var 
verdens stormakt (jf. v. 1). Men det gikk ikke lang tid før babylonerne ble erobret 
av mederne og perserne. Det Medo-Persiske riket ble den nye store verdensmak-
ten. På samme måte som med væren, var det ingen andre nasjoner eller folk som 
kunne stå seg imot dem. Først på 300-tallet f.Kr. ble de overvunnet idet grekerne 
og makedonerne kom imot dem under Alexander den stores ledelse. Engelen som 
forklarte synet for Daniel, hadde sagt:

”Det store hornet mellom øynene på den er den første kongen. Når 
dette ble brukket av og fire andre stod opp i stedet for det, betyr det at 
fire riker skal oppstå ut fra dette folkeslaget, men ikke ha den samme 
makten.” (Dan. 8, 21-22)

 Kort tid etter at Alexander den store hadde underlagt seg det medo-per-
siske riket, døde han (323 f.Kr.). Det greske riket, som da strakte seg fra Egeerhavet 
i vest til India i øst, ble da delt mellom Aleksanders mulige arvtakere, de såkalte 
diadokene. Fire av disse kom snart til å eliminere de øvrige og grunnlegge sine 
egne riker: Ptolemaios (Egypt), Antigonos (Lilleasia), Lysimachos (Thrakia) og Se-
levkos (Babylonia). 
 Synet som står nedtegnet i Dan. 8, 1-14, inneholder også annen informas-
jon om viktige begivenheter som ville finne sted i verden. Dette var begivenheter 
som hadde spesiell betydning for Guds arbeid for å frelse menneskene, det vil si 
de var relatert til hva som ville skje med Guds folk og sannheten (Guds ord). Disse 
begivenhetene vil ikke bli omtalt her. Men i slutten av synet får Daniel oppgitt en 
tidsperiode som er av stor betydning for selve frelsesplanen. En engel sier til ham:
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”I 2300 kvelder og morgener. Da skal helligdommen igjen bli rettfer-
diggjort.” (Dan. 8, 14)

 
 Hva dette handler om, skal vi komme tilbake til senere (jf. Kap. 36). Det 
som foreløpig er verd å merke seg, er at det blir oppgitt en periode på ”2300 kvelder 
og morgener”, eller 2300 dager. Daniel får ikke noen nærmere forklaring på de 
2300 dagene, utover at de handler om fremtiden (v. 26). Han vet ikke når de starter, 
og han vet ikke når de ender. Men engelen kommer senere tilbake til ham for å 
forklare ham mer. Daniel får da vite at 70 uker av den omtalte perioden på 2300 
dager, er satt av til et bestemt formål. Han får også vite når tidsperioden starter. Slik 
gjengir han engelens budskap:

”Daniel, jeg har nå kommet for å lære deg å forstå. ... Sytti uker er fast-
satt for ditt folk og for din hellige stad, til å innelukke overtredelsen, 
til å gjøre slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre 
frem 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 
opp igjen, men i tider med trengsel...” (Dan. 9, 22. 24-25)

 Da Daniel fikk dette budskapet, lå Jerusalem i ruiner. Både bymuren og 
tempelet var blitt ødelagt da babylonerhæren erobret byen (jf. 2. Kong. 25, 8-11). 
Flertallet av innbyggerne var blitt bortført til Babylon, deriblant Daniel. I budskap-
et som engelen formidlet, fikk Daniel vite flere betydningsfulle ting:

1. Byen Jerusalem skulle bli gjenreist. – ”...fra ordet om å gjenreise og 
bygge opp igjen Jerusalem går ut... Gaten og vollgraven skal bli bygd 
opp igjen...”

2. En periode på ”70 uker” var bestemt, eller avskåret (hebr. chathak), 
for Daniels folk og for hans hellige stad, det vil si for jødene og for Jeru-
salem (se egen rute). Innen denne perioden utløp, skulle bestemte be-

”Sytti uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige stad...” 

Det hebraiske ordet som her er oversatt med ”fastsatt”, er ver-
bet chathak. Ordet brukes kun én gang i Det gamle testamentet, 
nemlig i Dan. 9, 24. Chathak betyr ”å dele” (avskjære) eller ”å 
bestemme” (fastsette). Det er altså snakk om en periode som 
er avskåret (kuttet av) eller fastsatt (satt til side) til et bestemt 
formål. I dette tilfellet (Dan. 9, 24) var det til Daniels folk (jødene) 
og hans hellige stad (Jerusalem).
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givenheter ha funnet sted. – ”Sytti uker er fastsatt for ditt folk og for din 
hellige stad, til å innelukke overtredelsen, til å gjøre slutt på syndene, 
til å gjøre soning for misgjerning, til å føre frem evig rettferdighet, til å 
besegle syn og profet, og til å salve Det aller helligste...” 

3. Den lovede Frelseren, som var blitt omtalt siden syndefallet, ville 
først stå frem etter at det var gått ”69 uker” fra periodens start. – ”...fra 
ordet om å gjenreise og bygge opp igjen Jerusalem går ut, inntil Mes-
sias, Fyrsten, kommer, skal det være sju uker og sekstito uker...”

 Slik fikk Daniel vite hva som skulle skje med Guds folk, Abrahams ætt. På 
grunn av frafall og avgudsdyrkelse var de ført i fangenskap til Babylonia. Men de 
skulle få vende tilbake. En gang ville det gå ut et ord om å ”gjenreise og bygge opp 
igjen Jerusalem”. Denne kunngjøringen ville markere starten på de ”70 ukene” og 
dermed også på de 2300 dagene som var blitt omtalt i Dan. 8, 14. De ”70 ukene” var 
en del av denne perioden, og de utgjorde begynnelsen på den. 
 Når kunngjøringen om å gjenreise Jerusalem ble utsendt, ville det markere 
starten på den tidsangivelsen som fortalte når de mest betydningsfulle begivenhet-
ene i frelsesplanen skulle finne sted. I tillegg ville altså kunngjøringen markere 
begivenheter som var viktige for Daniel og de andre av Abrahams ætt, både i sam-
tiden og for kommende generasjoner. Når ”ordet om å gjenreise og bygge opp igjen 
Jerusalem” gikk ut, ville det bety:

1. Slutten på jødenes fangenskap i et fremmed land (Babylonia)
2. Starten på Jerusalems gjenreisning
3. Starten på de ”2300 dagene”
4. Starten på de ”70 ukene”

 
 Den varslede kunngjøringen kom om høsten år 457 f.Kr. (jf. Esra 6, 14; 
7, 11-26). Begivenheten var en gledens begivenhet for jødene, men markerte også 
starten på de to spesielle tidsperiodene som Gud hadde valgt å informere menne-
skene om. De ”2300 dagene” og de ”70 ukene” omhandlet imidlertid ikke bok-
stavelige dager. Hvis så hadde vært tilfelle, skulle den lovede Messias ha kommet 
litt over et år senere. Det skjedde ikke. Verken Jerusalem eller tempelet var blitt 
fullstendig gjenreist på det tidspunkt, noe Gud hadde sagt at ville skje før den love-
de Frelseren kom (jf. Dan. 9, 25). Hva var da disse periodene på uker og dager? 
Hadde Guds budskap til Daniel vært feilaktig eller bare symbolsk?
 Guds budskap var verken feilaktig eller symbolsk. Men tidsangivelsen var 
symbolsk. Profetien handlet ikke om bokstavelige dager og uker. Dagene var sym-
bolske. Dette var ikke et nytt fenomen. Allerede på Moses’ tid hadde Gud brukt 
denne fremstillingsformen. På samme måte som uken hadde seks arbeidsdager og 
én hviledag, hadde Gud laget en ordning for israelittenes jordbruk som bestod av 
seks arbeidsår og deretter ett hvileår:
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Den bokstavelige uken:
”Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende 
dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre 
noe arbeid... For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, 
havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor 
velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.” (Det 4. bud, 2. Mos. 20, 
9-11)

Den symbolske uken:
”I seks år skal du så til åkeren din, og i seks år skal du beskjære vingård-
en din og samle inn avlingen fra den. Men i det sjuende året skal det 
være sabbat med høytidelig hvile for landet, en sabbat for Herren. Da 
skal du verken så til åkeren din eller beskjære vingården din.” (3. Mos. 
25, 3-4)

 Da israelittene hadde nektet å innta Kanaan tross Guds befaling og løfter, 
måtte de i stedet tilbringe 40 år i ødemarken (jf. Kap. 21). Dette tilsvarte de 40 dag-
ene som deres tolv utsendte speidere hadde brukt på å utforske Kanaan:

”...Ut fra hvor mange dager dere speidet på landet, 40 dager, skal dere 
bære skylden i 40 år, ett år for hver dag...” (4. Mos. 14, 33)

 I disse to eksemplene brukte Gud ”ett år for én dag”. Men Han har også 
brukt ”én dag for ett år” når Han skulle illustrere viktige poenger for folket. Profet-
en Esekiel ble bedt om å ligge 390 dager på sin venstre side og 40 dager på sin høyre 
side for symbolsk å bære henholdsvis Israels og Judas misgjerning for de antall år 
det gjaldt:

”For Jeg legger på deg årene for deres misgjerning, ut fra tallet på 
liggedager, 390. Så lenge skal du bære misgjerningen til Israels hus. Når 
du har fullført dem, skal du legge deg på høyre side. Da skal du bære 
misgjerningen til Judas hus i 40 dager. Jeg legger på deg en dag for hvert 
år.” (Esek. 4, 5-6)

 - ”En dag for hvert år.” De to tidsperiodene som ble fremstilt for Daniel, 
omhandlet på tilsvarende vis symbolske dager. De ”2300 dagene” viste til en peri-
ode på 2300 år. De ”70 ukene”, eller ”490 dagene” viste til en periode på 490 år. Det 
var altså en periode på 490 år som var avskåret for jødene og Jerusalem fra den 
samlede perioden på 2300 år, og det var først etter 483 år at verdens Frelser skulle 
stå frem (7 uker + 62 uker = 69 uker = 483 dager = 483 år).

”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...” (Dan. 9, 25)
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Profetien om de 70 ukene

Det niende kapittel i Daniels bok innledes med den bønn Daniel ba til Gud etter 
at han hadde fått det spesielle synet med bukken, væren, hornene og de ”2300 
kvelder og morgener” (Dan. 8). Mens han ennå ber, får Daniel besøk av en engel 
ved navn Gabriel (jf. Luk. 1, 19. 26). Det var denne engelen som forklarte synet 
for ham i kap. 8 (jf. Dan. 8, 16). Gabriel gir nå Daniel informasjon om når den 
angitte tidsperioden  på ”2300 kvelder og morgener” starter, og hvilke betyd-
ningsfulle begivenheter som vil finne sted i løpet av den. Daniel forteller: 

”Mens jeg ennå talte, bad og bekjente min synd og mitt folk Israels synd, og bar 
frem min bønn om nåde for Herren min Guds åsyn, for min Guds hellige berg, ja 
mens jeg ennå talte i bønnen, se da kom den mannen, Gabriel, han som jeg hadde 
sett i synet i begynnelsen. ... Han lærte meg, talte til meg og sa: ”Daniel, jeg har 
nå kommet for å lære deg å forstå. Da du begynte med dine bønner om nåde, gikk 
det ut et ord, og jeg har kommet for å forklare det for deg, for du er høyt elsket. 
Legg merke til ordet og forstå synet.”” (Dan. 9, 20-23)

Daniel hadde gått i forbønn for sitt folk (”mitt folk Israel”) og Jerusalem (byen 
som var grunnlagt på det han kaller ”min Guds hellige berg”). Det var som en 
respons på denne bønnen at Gabriel ble sendt til ham. Daniel kjente igjen engelen 
fra det første synet (Dan. 8), og den påfølgende profetien om de ”70 ukene” var 
relatert til informasjonen i det første synet. Gabriel hadde ”kommet for å lære 
[Daniel] å forstå”. Gud elsket denne mannen, som også elsket Gud. Derfor ville 
Han la Daniel få dypere kjennskap til frelsesplanen, og Gabriel ble sendt ”for 
å forklare det for [ham]”. Dette var engelens budskap som Daniel skulle merke 
seg og forstå:

”Sytti uker er fastsatt [hebr. chathak, ”avskåret”/”bestemt”] for ditt folk 
[jødene] og din hellige stad [Jerusalem], til å innelukke overtredelsen, til å gjøre 
slutt på syndene, til å gjøre soning for misgjerning, til å føre frem evig rettferdig-
het, 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 Jeru-
salem går ut, inntil Messias, Fyrsten, kommer, skal det være 7 uker og 62 uker. 
Gaten og vollgraven  skal bli bygt igjen, men i tider med trengsel. Etter de 62 
ukene skal Messias bli utryddet. Ingenting skal Han ha.

Folket til en fyrste som skal komme, skal ødelegge staden og helligdommen. Slut-
ten på det hele skal komme med en flom. Inntil enden skal det være krig, øde-
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leggelser er fast bestemt.

Han skal stadfeste en pakt med de mange i én uke. Midt i uken gjør Han slutt 
på slaktoffer og grødeoffer.

På styggedommens ving kommer en som ødelegger [jf. Dan. 8, 23-25]. Det skal 
vare inntil den fastsatte enden skal bli utøst over den som ødelegger [jf. Dan. 8, 
19. 25].”

      (Dan. 9, 24.27)
 


