
13. Egy hét maradt még (hét év). Minek kellett e hét közepén történnie?

Dániel 9:27
Halálával Jézus véget vetett a földi szentély szolgálatának. Ezek a szolgálatok
mind a bűneinkért hozott halálára utaltak. Mivel meghalt, többé nem volt szük-
ség az áldozatára utaló jelképekre. Isten rámutatott erre a templom kárpitjának
kettéhasításával. Lásd Máté 27:51. Midez i.sz. 31 tavaszán történt.

Három és fél évük maradt a zsidóknak Megváltójuk elfogadására. Apos-
tolok cselekedetei 7 leírja, mi történt. Amikor a zsidó vezetők elutasították
István üzenetét, Jézust vetették el. Apostolok cselekedetei 10. részében Péter
látomásában megértette, hogy többé egyik nép sem tekinthető Isten választott
népének. Péter rögtön egy pogány családhoz küldetett, akik megkeresztelked-
tek, és megkapták a Szentlelket. Ez idő tájt (Ap. Csel. 9:15) Isten elhívta
apostolát, hogy elvigye az evangéliumot az egész világnak.

A 490 év, amelyet kaptak a zsidók, i.sz. 34 őszén lejárt. Még 1810 év maradt
a 2300-ból a szenthely megtisztításáig. Ezáltal a prófécia 1844 őszéig terjedt.
Erről fogunk tanulmányozni a következő leckecsoportban.
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12. Gábriel befejezi a látomás magyarázatát

Gábriel nem tudta elmagyarázni a Dániel 8-ban olvasható látomást,
mert Dánielt annyira sokkolta az, amit hallott, hogy összeesett, és egy ideig
beteg volt. Dániel gondolkodott azon, amit Gábriel mondott neki, és tanul-
mányozta az írásokat, hogy megérthesse a hallott dolgok jelentését.
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1. Melyik próféciát tanulmányozta Dániel különösképpen?

Dániel 9:2
Dániel Jeremiás 25:11-12 verseit olvasta. Mivel az első fogságba vittek között
volt, tudta, mikor kezdődött a 70 év.

2. Mire indította ez Dánielt?

Dániel 9:3-19
Dániel tudta, hogy a fogság a nép bűnei miatt következett rájuk, ezért Istentől
bűneik bocsánatát és a hazájukba való visszatérést kérte.

3. Mi másért könyörgött még Dániel amellett, hogy meghallgattatást kért?

Dániel 9:17
Nabukodonozor elpusztította a szent helyet (templomot). Dániel arra számí-
tott, hogy a hazatérés után az első dolog a templom újjáépítése lesz. A látomás
szerint azonban a szenthely megtisztítása csak 2300 profetikus nap után fog
történni.

4. Ki jelent meg Dánielnek imája végén?

Dániel 9:21

5. Miért jött Gábriel Dánielhez?

Dániel 9:22-23
Gábriel világosan megmondta, hogy a látomást megmagyarázni jött. E látomás
csak a Dániel 8-ban leírt lehetett, amelynek magyarázatát akkor nem fejezhette
be. A két dolog, amit nem magyarázott el, a Jézus (fejedelmek fejedelme – Dániel
8:25) elleni támadás és a 2300 profetikus nap kezdete.

6. Hogyan értelmezzük a profetikus napokat?

Ezékiel 4:5-6

Ez a bibliai alapelv, amelyet 4Mózes 14:34 is tartalmaz, a Dániel és Jelenések
időpróféciáira vonatkozik. Már az Újszövetség megírása előtt így értelmezték ezt
a héber szövegeket görögre fordító zsidó írástudók.

7. Milyen hosszú időszak volt meghatározva Dániel népére?

Dániel 9:24
70 hét 490 napból áll, ami itt 490 évet jelent. A ’szabatott’ szónak fordított héber
szó jelentése ’levágatott’. Tehát Dánielnek úgy kellett értenie, hogy 490 nap vágatott
le a 2300-ból a zsidó nép számára.

8. Mely esemény jelezte a 70 hét kezdetét?

Dániel 9:25
 Ezsdrás 6:14 versének utolsó részéből látszik, hogy az újjáépítésre három rende-
letet adtak ki. Az első, Czirus által kiadottat Ezsdrás 1:2-4 tartalmazza; a Dárius
által kiadott második rendelet Ezsdrás 6:8-12-ben található. Az Artaxerxes által
kiadott harmadik rendeletet Ezsdrás 7:11-26 tartalmazza. E harmadik parancso-
latot hajtották igazán végre, amelyet i.e. 457 őszén adtak ki. Ez a kiindulópontja
a 70 hétnek és a 2300 napnak.-

9. Gábriel szavai szerint mikor ér véget a 2300 nap?

Dániel 8:17
Az utolsó idő a végidőt jelenti. A prófécia érinti a világtörténelem utolsó esemé-
nyeit.

10. Hány hét telt el a parancsolat kiadásától Jeruzsálem újjáépítéséig és a
Messiás eljöveteléig?

Dániel 9:25
A hét hetet és a hatvankét hetet össze kell adni. Ezek 69 hetet, vagyis 483 évet ad-
nak ki. A Messiás héber szó, magyarul Felkentet jelent, és megegyezik a görög
Krisztus szóval.

11. Hogyan kenetett fel Jézus?

Ap. csel. 10:38

12. Mikor történt ez?

Lukács 3:21-22
Lukács elmondja (Lukács 3:1), hogy ez az esemény Tibérius császár tizenötödik
évében történt. Tibérius i.sz. 12-ben kezdett uralkodni. 15 évvel később 27-et ír-
tak. Jézus ez év őszén keresztelkedett meg. (Ha nem jön ki a számítás i.e. 457-től
i.sz. 27-ig, akkor vegyük figyelembe, hogy i.e. 1-et i.sz. 1 követte. Nem volt nulla-
dik év).




