Svaret kommer i vers 14: ”Tvåtusentrehundra kvällar och morgnar, sedan skall
helgedomen ________ och återställas.” Vilken helgedom talas det om? Det är
”härskarans furstes” helgedom. Detta är alltså en profetia om den himmelska
försoningsdagen.
Vi förstår att synen i Daniel 8 kommer att sträcka sig in i ”________ tid” (v.17,19).
Och mer specifikt så kommer de 2300 kvällarna och morgnarna att sträcka sig till ”en
avlägsen __________” (v.26). Av detta förstår vi att det inte kan röra sig om
bokstavliga dagar. Återigen använder vi oss av principen: en dag för ett år.
Detta blir logiskt eftersom förklaringen i Daniel 9 ska hjälpa oss att förklara denna
tidsperiod. Hur gör den det? Jo, ordet i Dan 9:24 för bestämda betyder egentligen
avskurna. Avskurna från vad? Den enda tid de kan vara avskurna från är de 2300
dagarna. Vi förstår därför att de 70 veckorna och de 2300 dagarna har __________
startdatum! En enkel uträkning visar att vi då hamnar på år _________. Se tidslinje:
2300 dagar = 2300 år

70 veckor = 490 dagar = 490 år
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Förra gången studerade vi den jordiska helgedomen och såg att den endast var en
avbild av den himmelska. Vi lärde oss att Jesus var vårt offerlamm och dessutom vår
överstepräst. Tjänsterna i helgedomen var endast symboler som skulle peka fram
mot Kristi verksamhet i den himmelska helgedomen. Precis som prästen i den
jordiska helgedomen dagligen medlade för Israeliterna så medlar Jesus dagligen för
sitt folk.
I den jordiska helgedomen genomfördes, en gång per år, en rensning av alla de
synder som under året samlats där. Denna dag kallades försoningsdagen. Vad vi ska
gå igenom i denna presentation är när Jesus påbörjade försoningsdagen i den
himmelska helgedomen.
Det är förutsagt
Faktum är att Jesu tjänster i den himmelska helgedomen är förutsagda i
_____________. De förutsade hans lidande som ett offerlamm (Jesaja 53:7), hans
prästerskap i den himmelska helgedomen (Psalm 110:4, Hebréerbrevet 5:5, 6) och
reningen av den himmelska helgedomen (Hebréerbrevet 9:23, 24).
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Jesus påbörjade alltså den himmelska försoningsdagen år 1844. Nästa gång ska vi
titta närmare på vad det här betyder för oss. Men vad vi kan konstatera är att vi lever
i ”ändens tid”, Jesu återkomst är mycket nära! Är det din önskan att vara redo då?

Men Bibeln ger faktiskt mer specifika profetior än dessa. I Daniels bok förutsägs den
exakta ____________ för Jesu verksamheter i den himmelska helgedomen. Om vi
lyckas förstå dessa profetior så kommer vi också kunna förstå när försoningsdagen i
himlen startar/startade.
Två sammankopplade profetior
Daniel befinner sig i fångenskap i Babylon. I kapitel 8 i hans bok, får Daniel en syn
om en __________, en ___________ och ett litet ________. Men i vers 27 ser vi att
det var något med synen som Daniel inte förstod.
Några år senare studerar Daniel Guds ord och upptäcker att det snart är dags för
Israels folk att återvända till Jerusalem. Han höjer sin röst i bön till Gud och Gud
svarar hans bön genom att återigen sända ängeln ____________ till honom (9:21).

I Dan 8:27 saknade Daniel insikt och förstånd om synen han sett och i Dan 9:22
kommer Gabriel för att lära honom just detta.
Han uppmanar Daniel att __________ synen (v.23). Den enda syn som ängeln kan
syfta på är den som Daniel fick i kapitel ____ (för han får inte någon syn i kap. 9).
Förklaringen som Gabriel ger i kapitel 9 hade därför som syfte att hjälpa Daniel (och
oss) att förstå något i synen i kapitel 8.
Jesus som slaktoffer
Gabriels förklaring i kapitel 9 är faktiskt en egen profetia i sig. Den förutsäger vilken
tid Messias skulle komma och dö som ___________. Låt oss snabbt gå igenom den.
I vers 24 säger ängeln att _______ veckor är bestämda över Israels folk för att göra
ett slut på överträdelse osv. Israel som en nation fick denna tidsperiod på sig att
omvända sig och göra bättring. Det kan omöjligt handla om bokstavliga veckor. I
profetiska sammanhang symboliserar ofta en profetisk ______ ett bokstavligt ______
(se 4 Mosebok 14:34 och Hesekiel 4:6).
Uppskovstiden som Israel fick på sig var alltså 70x7 profetiska dagar, dvs ________
bokstavliga år.
I vers 25 hittar vi startdatumet för denna tid: ”den tid då ordet gick ut att __________
skulle återställas och byggas upp”. Om vi jämför detta med Esra 7:7-9 så förstår vi att
tiden började år ________ f.Kr.
Från och med denna tid skulle det gå 7 och 62 ”veckor” tills ___________________
skulle komma. Det blir alltså 69 veckor som är 483 dagar. En dag representerar ett
år. Så profetian säger att Messias skulle komma 483 år efter startdatumet. Om vi går
483 år framåt från 457 f.Kr kommer vi till år ______ e.Kr (det finns inget år 0).
Det var exakt detta år som Jesus blev _______ (Lukasevangeliet 3:1, 22).
I vers 26 förutsägs att den Smorde sedan ska _________. Vi får den exakta tiden för
detta i början av vers 27, dvs mitt i den sista veckan (våren, år 31 e.Kr). Och under
påsken 3 ½ år efter sitt dop, förgjordes Jesus på korset och avskaffade så
offersystemet (jfr Matt 27:51).
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Tre och ett halvt år efter Jesu död och uppståndelse var uppskovstiden för Israel som
en nation förbi. De avslutade den med att _________ Stefanos (Apg 7:51-56) och
nationen Israel upphörde att vara Guds utvalda folk (jfr Matt 21:43, Rom 9:6-8).
Som ett resultat av detta skulle, enligt profetian, staden förstöras (Dan 9:26b, 27b).
Och år 70 e.Kr jämnade romarna staden och templet med marken.
Gabriels förklaring är alltså en mäktig profetia som förutsäger tidpunkten för Jesu död
som offerlamm. Men profetian var endast en förklaring på en mycket större profetia i
Daniel 8, som vi ska ägna oss åt nu. Den profetian beskriver Jesu verksamhet som
___________ i den himmelska helgedomen.
Jesus som präst
Synen i Daniel 8:1-14 beskriver tre huvudkaraktärer: baggen, bocken och det lilla
hornet. Djuren är ________ djur som användes som offer i helgedomen. Synens
fokus ligger på helgedomen.
Baggen representerar __________________ (v.20) och bocken representerar
________________ (v.21). Precis som synen förutsäger så delades Grekland,
historiskt sett, upp i fyra mindre riken efter att ”den förste kungen”, Alexander den
store, dött (v.8, 22).
Nästa karaktär ägnas det mest tid åt. Detta horn växer sig större än både baggen
och bocken (jfr v.4, 8, 9) och kommer att existera fram till Jesu återkomst (v.25).
Denna figur kan inte vara något annat än _________ i dess politiska och religiösa
fas. I vers 9 är hornets erövringar _______________. Det är ett politiskt rike. Men i
vers 10 ändrar den riktning till att växa ________ mot himmelen. Riket blir religiöst!
Därefter beskrivs det lilla hornets attack mot den himmelska ”härskarans furste” och
hans _________________ och tjänst i den (v.11). Vi vet att ”härskarans furste” är
____________ (jfr Josua 5:13-15).
Vad som beskrivs är alltså en makt som sätter sig upp mot Jesus och hans tjänst i
den himmelska helgedomen. I stället för att människorna ska ha Jesus som sin ende

medlare och präst så har denna makt satt upp sitt eget prästerskap som man måste
gå genom för att få förlåtelse. Det slår _______________ ner till jorden och lyckas
väl med vad det företar sig (v.12, 25). I vers 13 kommer den oundvikliga frågan: Hur
länge ska detta få hålla på? Hur länge ska det dröja innan rättvisa skipas? Men
också: Hur lång tid avser hela denna syn?

