
Jesus   kom   -   som   sagt   -   til   tiden   
  

Det   er   fakta,   at   Jesus   er   en   historisk   person,   men   spørgsmålet   er:   Er   han   
Guds   søn   og   udsendt   af   sin   Fader   i   himlen,   som   han   selv   påstår?   

  
Der   er   over   ________________   messianske   profetier   i   Det   Gamle   Testamente   
-   forudsigelser   om   messias   forudsagt   mange   hundrede   år   før   Jesus.   

  

Israels   folk   skulle   være   i   Babylon   i   ____________________,   pga.   de   ikke   ville   
følge   Gud.   Derefter   var   løftet,   at   de   skulle   vende   tilbage   -   Gud   ville   drage   
omsorg   for   dem   og   give   dem   en   ny   chance   og   starte   forfra.   

  

I   Dan   9   giver   Gabriel   Daniel   en   profeti   på   ________________________.    (Dan   9,24)   

Denne   tid   er   særligt   afsat   til   Daniels   folk   og   by   -   Jøderne   og   Jerusalem.   
  

I   profetien   er   1   profetisk   dag   =   1   bogstaveligt   år!   

70   uger   er   dermed   70   x   7   profetiske   dage   -   dvs.    _________   bogstavelige   år.   
Men   hvornår   er   starttidspunktet?   

  
Vers   25   viser,   at   starttidspunktet   er   tiden   for   dekretet   om   at   genopbygge   

Jerusalem   udgik   fra   kong   Artaxerxes.   Det   skete   i   år   ___________________   f.Kr.   
  

Profetien   ender   dermed   490   år   senere   -   dvs.   i   år   ____________________   e.Kr.   
  

Den   “salvede   fyrste”   -   dvs.    ____________________   -   skulle   fremstå   ved   d.   69.   

uge.   Det   vil   sige:   69   x   7   =   483   år   efter   år   457   f.Kr.   dvs.   år   ____________   e.Kr.   
  

Luk   3   fortæller   os,   at   Jesus   bliver   ______________________________   i   år   27   e.Kr.   
Apg   10,37-38   hjælper   os   til   at   forstå,   at   ved   Jesu   dåb   blev   han    salvet    med   

Helligånd   og   kraft.   Jesus   blev   “den   salvede”   ved   sin   dåb.     
  

Profetien   passer   dermed   perfekt:   Jesus   fremstod   som   en   salvet   fyrste   og   
startede   sit   offentlige   virke   i   år   27   e.Kr   -   præcis   som   forudsagt   af   englen.   

  

  
  

Der   er   nu   nået   69   uger   frem   -   dvs.   der   er   1   uge   tilbage   =   7   år.  
I   den   periode   skulle   messias   stifte   en   stærk   ___________________.   
Vi   ser   Jesus   gøre   netop   det   ved   nadveren   og   peger   frem   til   korset.   

  

Midt   i   ugen   -   dvs.   ____________________   år   efter   Jesu   dåb   bringes   
offersystemet   til   ophør.   Dette   sker   i   foråret   år   31   e.Kr.   
Jesus   -   Guds   sande   offer   dør   i   vores   sted.   Alle   forbillederne   har   mødt   sit   
sande   modbillede.   Der   er   ikke   længere   brug   for   et   andet   offer.   

  
Som   afslutning   på   de   70   uger   bliver   den   første   kristne   martyr,   Stefanus,   
stenet   til   døde.   Den   afsatte   tid   for   jødefolket   udløb   i   år   34   e.Kr.   
Evangeliet   går   som   steppebrand   til   _______________________________.   

  
Paulus   siger,   at   ________________________   er,   at   Jesus   netop   opfylder   
profetierne.   Det   er   beviset   på,   at   Jesus   er   den,   som   Gud   har   sendt   -   Jesus   
er   messias   -   Jesus   er   vores   frelser.   (1   kor   15,1-3)   

  
Matt   13,45   viser,   at   Jesus   kom,   fordi   han   så,   at    du    var   en   helt   særlig   perle   
for   ham.   Han   ville   give   alt   for   at   få   dig!   Vil   du   give   alt   for   at   få   ham?   

  


