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Kap. 23 – “Se, Jeg sender Min budbærer”

”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans 
skulder. Hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far 
og Fredsfyrste.” (Jes. 9, 6)

 Gud hadde fortalt Adam og Eva at en Frelser av ”kvinnens ætt” skulle 
overvinne synden og dens opphavsmann (1. Mos. 3, 15). Abraham, Isak, Jakob 
og kong David hadde fått vite at Frelseren skulle komme fra deres ætt (jf. Kap. 7). 
Profeten Jesaja var blant dem som forkynte hva Han ville være for sitt folk: ”Under, 
Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste”. Gjennom flere profetier og bilder 
gjorde Gud det kjent for menneskene at en forløser snart skulle komme, og gjen-
nom Daniel lot Han dem få vite når.

”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 mis-
gjerning, 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...” (Dan. 9, 24-25)

 Fra ordet om å gjenreise Jerusalem gikk ut høsten 457 f.Kr., skulle det gå 
49 år og så 434 år, eller til sammen 483 år. Etter Guds plan skulle altså ”Messias” 
komme 483 år etter den omtalte kunngjøringen i år 457 f.Kr. Men engelen som 
talte til Daniel, gav også mer informasjon om hva ”Fredsfyrsten” skulle gjøre og hva 
som skulle skje med Ham: 

”Etter de sekstito ukene skal Messias bli utryddet...” (Dan. 9, 26)

Etter prinsippet om én dag for ett år, vil tidsangivelsen i Dan. 9, 25-
27 omhandle følgende antall år:

 70 uker = 490 dager = 490 år
 7 uker = 49 dager = 49 år
 62 uker = 434 dager = 434 år
 7 + 62 uker = 69 uker = 483 dager = 483 år 
 1 uke = 7 dager = 7 år
 ”midt i uken” = 3 ½ dag = 3 ½ år
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 Daniels profeti om Messias viste tydelig at Han ikke ville oppnå jordisk 
makt og ære, slik mange av jødene på Jesu tid forventet at Han skulle. Også disiple-
ne hadde denne oppfatningen (jf. Joh. 6, 15 og Apg. 1, 6). De hadde store forvent-
ninger til Jesus, men deres håp var ikke i samsvar med Skriftene. Derfor ble Hans 
død på korset en stor skuffelse for dem (jf. Kap. 22). ”Så uforstandige dere er og 
trege av hjertet til å tro alt det som profetene har talt,” hadde Jesus sagt til noen av 
dem. ”Måtte ikke Kristus [hebr. Messias] lide alt dette og så gå inn til sin herlig-
het?” (Luk. 24, 25-26).

Ordet Messias kommer fra det hebraiske mashiyach, som betyr 
”salvet” eller ”den salvede”. Den greske oversettelsen av ordet 
er kristus. 

 Gjennom Daniel hadde Gud åpenbart for menneskene at ”den salvede” 
(hebr. Messias; gr. Kristus) skulle dø. Dette ville skje ”etter de sekstito ukene”, altså 
etter den samlede perioden på 483 år. Av den avskårne tiden på ”70 uker” (490 år) 
var det da én uke igjen (7 år). Om denne siste uken sa engelen:

”Han [Messias] skal stadfeste en pakt med de mange i én uke. Midt i 
uken gjør Han slutt på slaktoffer og grødeoffer.” (Dan. 9, 27)

 I den siste av de  ”70 ukene” skulle Messias ”stadfeste en pakt”. Dessuten 
skulle han gjøre ”slutt på slaktoffer og grødeoffer”, og det skulle skje ”midt i uken”. 
Dette skal vi snart se nærmere på (jf. Kap.25). Foreløpig kan vi oppsummere den 
informasjonen Daniel fikk om den lovede Messias med følgende punkter:

1. Han skulle stå frem 483 år etter kunngjøringen om å gjenreise 
      Jerusalem 
2. Han skulle dø en gang etter dette tidspunktet
3. Han skulle stadfeste en pakt etter dette tidspunktet
4. Han skulle gjøre slutt på slaktoffer og grødeoffer 3 ½ år etter at Han 
      hadde stått frem (”midt i uken”)

Ordet som forteller hva som skulle skje med Messias etter de 62 
ukene (Dan. 9, 26), er det hebraiske karath, som blant annet har 
i seg betydningen å ”utrydde”, ”avskjære”, ”fjerne” og ”drepe”.  
Det samme ordet brukes f.eks. for å beskrive hva som ville skje 
hvis noen syndet mot Gud (se f.eks.  2. Mos. 12, 15; 31, 14). Det var 
denne konsekvensen Frelseren ville bære på menneskenes vegne.
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 Daniel ville ikke selv få oppleve Frelserens komme. Det var en begivenhet 
som hørte fremtiden til. Året som tidsperioden viste til, var 27 e.Kr. (se egen rute). 
På den tiden var Judea, landet hvor Abrahams etterkommere fortsatt bodde, en del 
av Romerriket. Det var keiser Augustus som i år 6 e.Kr. hadde gjort Judea til en 
provins i det romerske imperiet. En romersk landshøvding, eller stattholder (lat. 
praefectus) hadde øverste myndighet, også til å idømme dødsstraff, og var ansvar-
lig for å holde ro og orden i provinsen. I år 27 e.Kr. var Tiberius keiser i Rom. Dette 
året var en merkedag i jødenes historie, selv om det ikke fikk den oppmerksomhet 
det kunne ha fått dersom Abrahams etterkommere hadde lagt større vekt på ”alt 
det som profetene har talt”. Senere skrev Lukas om den begivenhet som fant sted:

”I det femtende året av keiser Tiberius’ regjering, mens Pontius Pilatus 
var lands-høvding i Judea, Herodes var fjerdingfyrste i Galilea, hans 
bror Filip fjerdingsfyrste i Iturea- og Trakonitisområdene, og Lysanias 
fjerdingsfyrste i Abilene, mens Annas og Kaifas var yppersteprester, 
kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, i ødemarken. Og han gikk 
inn i hele området rundt Jordan og forkynte omvendelsens dåp til syn-
denes  forlatelse.” (Luk. 3, 1-3)

 Johannes hadde fått en spesiell oppgave når det gjaldt å berede samtiden 
for Messias’ komme. Før han ble født, hadde Guds engel sagt om ham til Sakarja, 
hans far:

”...han skal være stor for Herren... Og han skal omvende mange av Isra-
els barn til Herren deres Gud. Han skal også gå foran Ham i Elias ånd 

NÅR SKULLE FRELSEREN KOMME?

Når vi skal regne ut når den lovede Frelseren skulle stå frem, må vi ta i betrakt-
ning at år 0 ikke eksisterer. Dette gjør at år 1 e.Kr. følger direkte etter år 1 f.Kr. 
Vi må derfor legge til ett år når vi teller 483 år fremover fra tiden da ”ordet om 
å gjenreise og bygge opp igjen Jerusalem” gikk ut, nemlig høsten 457 f.Kr.  

457 f.Kr. + 483 år + 1 år = 27 e.Kr.

Den omtalte tiden da Messias, den salvede, skulle stå frem, var altså i år 27 
e.Kr. Menneskene på Daniels tid tenkte selvsagt ikke på tiden på denne måten. 
Begrepene ”f.Kr.” og ”e.Kr.” er en senere konstruksjon, knyttet til den gregori-
anske kalenderen som fra slutten av 1500-tallet gradvis erstattet den julianske 
(fra Julius Cæsars tid). Begrepene er likevel en måte vi kan strukturere historis-
ke begivenheter på. 
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og kraft, ”for å vende fedrenes hjerter til barna” [Mal. 4, 5-6], for å gjøre 
rede et forberedt folk for Herren.” (Luk. 1, 15-17)

 Gud ønsket at menneskene skulle være forberedt på Frelserens komme. 
Det var derfor Han hadde åpenbart tidspunktet for Daniel. Men Han ønsket også å 
forberede samtiden på en spesiell måte. Gjennom profeten Malaki hadde Gud sagt:

”Se, Jeg sender Min budbærer, og han skal berede veien for Mitt åsyn. 
... Se, Jeg skal sende dere profeten Elia før den store og fryktinngytende 
Herrens dag kommer. Han skal vende fedrenes hjerte til barna og bar-
nas hjerte til deres fedre, så Jeg ikke skal komme og lyse jorden i bann.” 
(Mal. 3, 1; 4, 5-6)

 Ifølge engelen som kom til Sakarja, var det denne oppgaven Johannes 
skulle utføre. – ”Han skal også gå foran Ham i Elias ånd og kraft...” Elia hadde vært 
en viktig profet i det gamle Israel. Ifølge 2. Kong. 2, 11 ble Elia hentet levende opp 
til himmelen i en ildvogn. Han var dermed det andre mennesket Bibelen forteller 
om som aldri har fått smake døden. Den første var Enok (jf. 1. Mos. 5, 23-24).
 Gjennom Malaki hadde Gud fortalt at Han ville sende sitt folk ”profeten 
Elia” for å ”vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til deres fedre”. Denne 
profetien skapte en forventning blant jødene om at profeten Elia skulle komme 
tilbake forut for den såkalte ”Herrens dag”, dagen som var blitt omtalt av så mange 
av profetene i de gammeltestamentlige skriftene. Men var det slik at Gud hadde 
tenkt å sende profeten Elia tilbake til jorden? 
 Ifølge Jesus hadde denne profetien en annen forklaring. Den handlet 
om den budbæreren som skulle forberede Abrahams etterkommere på Frelserens 
komme. Den handlet om døperen Johannes. På et tidspunkt da Johannes satt i 
fengsel, anerkjente Jesus ham offentlig som den budbæreren Gud hadde varslet, 
og Han anerkjente hans gjerning som døper. Med referanse til Johannes sa Han til 
folkemengden:

”Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden?... 

Tiberius – romersk keiser 14-37 e.Kr. (22 år, 6 mnd, 3 dgr)

Pontius Pilatus – romersk landshøvding i Judea 26-36 e.Kr.

Herodes Antipas – fjerdingsfyrste i Galilea 4 f.Kr.-39 e.Kr.

Filip – fjerdingfyrste i Iturea og Trakonitis 4 f.Kr.-33 e.Kr.

Kaifas – yppersteprest 18-36 e.Kr. (Kaifas ble utnevnt av Valerius 
Gratus, som var landshøvding forut for Pontius Pilatus)

Annas – yppersteprest 6-15 e.Kr. (Den første som ble utnevnt av 
romerne, dvs. av Kvirinius, jf. Luk. 2, 2). Annas fortsatte å ha stor in-
nflytelse over sine fem sønner som ble utnevnt som yppersteprest-
er etter ham, samt over sin svigersønn Kaifas (jf. Joh. 18, 13).
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En mann kledd i fine klær?... En profet? Ja, sier Jeg dere, og mer enn 
en profet! For det er han dette er skrevet om: ”Se, Jeg sender Min bud-
bærer foran Ditt åsyn. Han skal bane veien Din for Deg.” [Mal. 3, 1]. 
Sannelig sier Jeg dere: Blant dem som er født av kvinner, er det ikke 
stått frem noen større enn døperen Johannes...” (Matt. 11, 7-11) 

 Slik anerkjente Jesus Johannes for folkemengden, og ved at ordene ble 
nedtegnet i Bibelen, ble Johannes også anerkjent for ettertiden. Johannes hadde en 
stor og viktig oppgave. En rekke profeter hadde opp gjennom århundrene forkynt 
at en Frelser skulle komme, og dag etter dag hadde helligdomstjenesten vært en 
talende illustrasjon av denne  begivenheten. Men døperen Johannes’ oppgave var å 
gjøre den siste forberedelsen av folket før Messias endelig stod frem. 

”For alle profetene og loven profeterte frem til Johannes. Og hvis dere 
vil ta imot det: Han er den Elia som skal komme.” (Matt. 11, 13-14)

 Jesus bekreftet på denne måten engelens ord til Sakarja om at Johannes 
var den ”Elia” som profeten Malaki hadde sagt skulle komme og berede veien for 
Herren (jf. Luk. 1, 15-17). Den måten Johannes gjorde dette på, var ved å forkynne 
”omvendelsens dåp til syndenes forlatelse” (Luk. 3, 3). Hans oppfordring til folket 
var:

”Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær!” (Matt. 3, 2)

 Johannes’ forkynnelse gjorde inntrykk på samtiden, og mange kom 
til ham for å bli døpt. Også noen jødiske prester oppsøkte ham. De var utsendt 
fra fariseerne for å finne ut hvem Johannes egentlig var. Kunne denne spesielle 
mannen kanskje være den lovede Messias? Som svar på deres spørsmål, svarte Jo-
hannes: ”Jeg er ikke Kristus.” (Joh. 1, 20). Prestene ville da vite om han var Elia, 
noe han benektet. Han benektet også at han var den ”Profeten” som Moses hadde 
sagt skulle komme, og som folket skulle høre på (jf. Kap. 26 og 5. Mos. 18, 15. 18). 
Denne ”Profeten” var et annet bilde på Frelseren som var lovet, og som Johannes 
skulle berede veien for. De jødiske prestene spurte ham da:

”Og disiplene Hans spurte Ham og sa: ”Hvorfor sier de skriftlærde 
at Elia først må komme?” Jesus svarte og sa til dem: ”Sannelig, Elia 
kommer først, og han skal gjenopprette alle ting. Men Jeg sier dere 
at Elia er allerede kommet, og de kjente ham ikke, men gjorde med 
ham som de ville. Slik skal også Menneskesønnen komme til å lide 
ved deres hender.” Da forstod disiplene at Han snakket til dem om 
døperen Johannes.” 
             (Matt. 17, 9-13)
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”Hvem er du, så vi kan gi et svar til dem som har sendt oss? Hva sier du 
om deg selv?” (Joh. 1, 22)

Johannes svarte:

”Jeg er røsten av en som roper i ødemarken: ”Gjør Herrens vei rett” som 
profeten Jesaja har sagt [Jes. 40, 3].” (Joh. 1, 23)

 Johannes var klar over hvilken oppgave han hadde fått. Det var ikke bare 
gjennom profeten Malaki at Gud hadde beskrevet hans gjerning. Profeten Jesaja 
hadde sagt om ham:

”Det lyder en røst fra en som roper i ødemarken: Rydd Herrens vei! 
Gjør hovedveiene for vår Gud jevn gjennom ørkenen. Hver dal skal 
heves, og hvert fjell og hver haug skal jevnes. De bratte stedene skal 
bli til en slette, og kupert landskap til flat mark. Herrens herlighet skal 
åpenbares, og alt kjød se det. For Herrens munn har talt.” (Jes. 40, 3-5)

 Samtlige evangelier bekrefter at døperen Johannes var en oppfyllelse av 
denne profetien (jf. Matt. 3, 3; Mark. 1, 2-4; Luk. 3, 3-6; Joh. 1, 23). Johannes var 
”røsten av en som roper i ødemarken”. Han viste menneskene deres behov for om-
vendelse og frelse. Slik gikk han foran den lovede Messias og forberedet veien for 
ham. Johannes forkynte evangeliet for samtiden og rettet tilhørernes oppmerksom-
het mot Frelseren. Han sa:

”Jeg døper dere med vann til omvendelse, men Han som kommer etter 
meg, er mektigere enn meg. For Ham er jeg ikke en gang verdig til å 
bære sandalene. Han skal døpe dere med Den Hellig Ånd og ild.” (Matt 
3, 11)

 På denne måten viste Johannes til den grunnleggende forskjellen mellom 
den oppgaven han selv utførte, og den oppgaven Messias skulle utføre. Selv forsøk-
te han å lede mennesker til omvendelse, slik at de ville ta imot Frelseren. Dåpen i 
vann vitnet om menneskenes anger over synd og beslutning om omvendelse, men 
var likevel ikke nok til å frelse dem. Messias, Han som skulle komme etter Johannes 
på den veien han hadde forberedt, ville døpe dem med Den Hellige Ånd. Sammen 
utgjorde de to handlingene – dåpen i vann og dåpen i Den Hellige Ånd – det som 
måtte til for at et menneske skulle se Guds rike og komme inn i det. De måtte, som 
vi har sett, bli ”født av vann og Ånd” (jf. Kap. 17 og Joh. 3, 5).
 Sakarjas ord etter at Johannes var født, oppsummerer de gode nyhetene 
om den begivenhet som snart skulle finne sted på jorden:

”Lovet være Herren, Israels Gud, for Han har gjestet og forløst sitt folk, 
og har oppreist et frelsens horn for oss i sin tjener Davids hus, som Han 
hadde sagt ved sine hellige profeters munn, de profetene som har vært 
siden begynnelsen på denne tidsalder, om en frelse fra våre fiender og 
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ut av hånden på alle dem som hater oss, for å vise den miskunn som 
ble lovt våre fedre og å minnes sin hellige pakt. Det var den ed Han til-
sverget vår far Abraham, at Han ville gi oss, vi som var utfridd fra våre 
fienders hånd, å få tjene Ham uten frykt, i hellighet og rettferdighet 
fremfor Ham alle våre livs dager.

 
Og du, barn [Johannes], skal kalles Den høyestes profet. For du skal gå 
foran Herrens åsyn for å rydde Hans veier, for å gi Hans folk kunnskap 
om frelse ved forlatelse for deres synder, ved vår Guds inderlige barm-
hjertighet. Ved dette har Soloppgang fra det høye gjestet oss, for å gi lys 
til dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å lede våre føtter inn på 
fredens vei.” (Luk. 1, 68-79)

Johannes skulle ”gi Hans folk kunnskap om frelse ved forlatelse for deres synder”, 
altså om den reelle rettferdiggjørelsen. På den måten ville Gud gi ”lys til dem som 
sitter i mørke og dødsskygge” og lede deres ”føtter inn på fredens vei”.

Det var store forventninger i samtiden da de 483 årene var gått siden 
kunngjøringen om å gjenreise Jerusalem ble utsendt. Da Johannes det året be-
gynte sin gjerning, var det mange som lurte på om han kunne være Messias. 
(Jesus hadde da ennå ikke startet sin offentlige virksomhet). I Lukas-evangeliet 
kan vi lese følgende om dette: 

”Siden folket var preget av forventning, og alle spekulerte i sine hjerter på om 
Johannes var Kristus eller ikke, svarte Johannes og sa til alle: ”Jeg døper dere 
med vann. Men Han som er sterkere enn meg, skal komme. Jeg er ikke verdig 
til å løse sandalremmen Hans. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og 
ild. Han har kasteskovelen i hånden, og Han skal rense treskeplassen og samle 
hveten i låven sin. Men agnene skal Han brenne opp med en uslokkelig ild.” 
Og han forkynte evangeliet for folket sammen med mange andre formaninger.” 
(Luk. 3, 15-18)    
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