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Kap. 25 – Den siste uken

 Da Jesus startet sin virksomhet høsten 27 e.Kr., var det kun 7 år (”1 uke”) 
igjen av perioden på 490 år (”70 uker”) som Daniel hadde fått vite at var bestemt 
for jødene og Jerusalem (jf. Kap. 22). Det var oppfyllelsen av denne tiden Johannes 
refererte til da han forkynte:

”Tidens fylde er kommet, og Guds rike er nær. Omvend dere og tro på 
evangeliet!” (Mark. 1, 15)

 I år 27 e.Kr. var tidsprofetien i ferd ved å oppfylles, men ennå gjenstod 
de mest betydningsfulle hendelsene som skulle finne sted i denne siste delen av 
perioden. De skulle først inntreffe i den siste uken. Engelen hadde sagt til Daniel:

”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 en evig rettferdighet, til å besegle syn og profet, 
og til å salve Det aller helligste.” (Dan. 9, 24)

 Allerede før vår verden ble skapt, hadde Gud bestemt at Jesus skulle være 
vår Stedfortreder (jf. Kap. 6 og 1. Pet. 1, 19-20). Nå nærmet tiden seg da den sted-
fotredende døden skulle finne sted. Det var denne døden som ville innelukke over-
tredelsen, gjøre slutt på syndene og gjøre soning for misgjerning. Det var Guds 
Sønns stedfortredende død som ville ”føre frem en evig rettferdighet”. På ingen 
annen måte kunne en slik ”evig rettferdighet” frembringes. Det er denne rettferdig-
heten Paulus senere skriver om til de kristne i Roma:

”Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov, den rettfer-
dighet som er bevitnet av loven og profetene. Det er Guds rettferdighet 
ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. 

For det er ingen forskjell, for alle har syndet og har mistet Guds ære. 

”Men da tidens fylde var kommet, utsendte Gud sin Sønn, født 
av en kvinne, født under loven, for å kjøpe fri dem som var under 
loven, for at vi skulle få del i barnekåret...” 
      (Gal. 4, 4-5)
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Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved forløsningen, 
den som er i Kristus Jesus. Ham stilte Gud offentlig frem som nåde-
stol i Hans blod, ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi Gud i sin 
langmodighet hadde båret over med de synder som var gjort tidligere.

Slik ville Gud vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så Han kunne 
være rettferdig og gjøre rettferdig den som har troen på Jesus.” (Rom. 
3, 21-26)

 Den ”evige rettferdighet” som ble ført frem ved Jesu død, var den eneste 
måten en rettferdig Gud kunne gjøre urettferdige, syndige mennesker rettferdige 
(gr. diakioo). Det var denne rettferdighet som var ”bevitnet av loven og profetene”, 
men som først ble en realitet ved Jesu død (jf. Kap. 13). Jesu død beseglet dermed 
”syn og profet”, slik engelen hadde sagt til Daniel (Dan. 9, 24). Videre hadde enge-
len sagt:

”Etter de 62 ukene skal Messias bli utryddet...” (Dan. 9, 26)

 Engelen hadde også åpenbart tidspunktet for når Frelserens stedfortred-
ende død skulle finne sted. Det skulle skje ”midt i uken”:

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

 Det skulle ifølge profetien gå 3 ½ år (”3 ½ dag”) fra Messias hadde stått 
frem til Han skulle dø (jf. Kap. 23). I evangeliene fortelles vi at Jesu offentlige virk-
somhet varte i 3 ½ år. I denne perioden var det flere av jødene som ønsket å drepe 
Ham. Noen la planer, mens andre gjorde direkte forsøk (jf. f.eks. Matt. 4, 29-30; 
Luk. 19, 47-48; Joh. 5, 16-18; 8, 37-40. 59). Men alle planer og forsøk slo feil, for 
tiden var ennå ikke kommet da det stedfortredende offer skulle finne sted.

”...Derfor ville de ta Ham. Men ingen la hånd  på Ham, for Hans time 
var ennå ikke kommet.” (Joh. 7, 30) 

”Da tok jødene igjen opp steiner for å steine Ham. ... Derfor forsøkte de 
på ny å gripe Ham, men Han gikk bort og slapp unna hendene deres.” 
(Joh. 10, 31. 39)

 Det nærmet seg så våren år 31 e.Kr., og det var snart ”midt i uken”. Jesus 
begynte da å forberede disiplene på det som skulle skje med Ham. 

”Fra den tid begynte Jesus å forklare for disiplene sine at Han måtte dra 
til Jerusalem og lide mye av de eldste, yppersteprestene og de skrift-
lærde, og at Han skulle bli slått i hjel og bli oppreist på den tredje dag.” 
(Matt. 16, 21)
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”Da Jesus drog opp til Jerusalem, tok Han de tolv disiplene til side på 
veien og sa til dem: ”Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen 
skal bli overgitt til ypperste-prestene og til de skriftlærde. Og de skal 
dømme Ham til døden og overlate Ham til hedningene for å bli hånet, 
pisket og korsfestet. Og den tredje dagen skal Han oppstå igjen.”” (Matt. 
20, 17-19)

 Selv om Jesus talte rett ut til disiplene om det som skulle skje med Ham, 
klarte de ikke å forstå hva Han faktisk sa. Først etter Hans død og oppstandelse 
begynte de å se hvordan alle  disse hendelsene oppfylte det som tidligere var blitt 
åpenbart gjennom syner og profetier (jf. Joh. 20, 9). Fem dager før påskehøytiden 
det året ble disiplene vitne til at Jesus ankom Jerusalem på en spesiell måte. Han 
hadde sendt to av dem avgårde for å finne et esel. Disiplene la klærne sine over det, 
og Jesus satte seg på det. Slik red Han inn i Jerusalem. 
 I forbindelse med tre av de religiøse høytidene som Gud hadde gitt israel-
ittene, hadde Han bestemt at de skulle reise til Jerusalem, byen hvor helligdommen 
var. Påsken, med de usyrede brøds høytid, var en av disse (jf. 5. Mos. 16, 16). Av 
den grunn var det mange jøder som på denne tiden kom til Jerusalem, både fra 
Judea og fra andre land. Da de hørte at Jesus kom ridende på eselet, la mange av 
dem klærne sine ned på veien foran Ham. Andre skar palmegrener av trærne og 
gjorde det samme med dem (Mark. 11, 8). De tok imot Ham som en konge. Johan-
nes forteller siden om denne spesielle begivenheten:

”Dagen etter var en stor folkemengde kommet til høytiden. Da de hørte 
at Jesus var på vei til Jerusalem, tok de grener av palmetrær og gikk ut 
for å møte Ham, og de ropte: ”Hosianna! Velsignet være Han som kom-
mer i Herrens navn! Israels konge!” [Sal. 118, 26]. 

Da Jesus hadde funnet et ungt esel, satte Han seg på det, slik det er 
skrevet: ”Frykt ikke, Sions datter. Se, din konge kommer, sittende på en 
eselfole.” [Sak. 9, 9].

Disiplene Hans forstod ikke alt dette til å begynne med. Men da Je-
sus var herliggjort, husket de at alt dette var skrevet om Ham, og at de 
hadde gjort dette for Ham.” (Joh. 12, 12-16)

 Jesu ankomst til Jerusalem på denne måten var blitt forutsagt av Gud år-
hundrer i forveien. Gjennom profeten Sakarja hadde Han sagt:

”Fryd deg stort, Sions datter! Bryt ut i jubel, Jerusalems datter! Se, din 
konge kommer til deg. Han er rettferdig og kommer med frelse, ydmyk 
og ridende på et esel, en eselfole.” (Sak. 9, 9)

 Det var en alvorlig begivenhet som nærmet seg, men samtidig var det en 
gledens stund. Menneskehetens forløsning var nær. – ”Bryt ut i jubel, Jerusalems 
datter! Se, din konge kommer til deg ... med frelse.” Selv om folket ikke hadde noen 
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klar oppfatning av hvem Jesus var eller hva Han hadde kommet for å gjøre, hilste de 
Ham velkommen med glede. Sakarjas profeti og oppfyllelsen av den var gitt for å 
bevise at Jesus var den Han utgav seg for å være, nemlig Messias, Fredsfyrsten. Gud 
hadde sagt at Frelseren skulle ankomme Jerusalem på et esel. Nå fikk de se Ham 
komme på denne måten. Fariseerne satte imidlertid lite pris på det som fant sted. 
Likevel våget de ikke gripe Jesus ettersom folkemengden anerkjente Ham som en 
som var utsendt fra Gud.

”Fariseerne sa da til hverandre: ”Dere ser at vi ikke får utrettet noe. Se, 
all verden følger etter Ham.”” (Joh. 12, 19)

 Blant dem som hadde reist til Jerusalem i forbindelse med påskehøytiden, 
var det også noen grekere. De tok kontakt med disiplene og ba om å få se Jesus. Da 
disiplene fortalte dette til Jesus, svarte Han med å referere til oppfyllelsen av den 
490 år lange tidsprofetien:

”Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, 
sannelig sier Jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir 
det bare alene igjen. Men hvis det dør, bærer det mye frukt...” (Joh. 12, 
23-24)

 Den popularitet Jesus i øyeblikket så ut til å ha, bygget opp om forvent-
ningene om at Messias skulle opprette et jødisk storhetsrike på jorden. Men det 
var ikke dette som skulle skje. Timen var kommet da Menneskesønnen skulle bli 
herliggjort, men det ville ikke skje gjennom jordisk storhet, makt og ære. Messias 
skulle ”bli utryddet”. Dersom dette ikke skjedde, ville ingen mennesker bli frelst. 
Men den stedfortredende død som snart skulle finne sted, ville gi frelse til alle som 
ville ta den imot.

”Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare alene igjen. 
Men hvis det dør, bærer det mye frukt.”

 Jesus var tynget av den oppgave Han var i ferd med å utføre. Han skulle ta 
på seg verdens synd og skyld, og lide syndens alvorlige konsekvens til tross for sin 
uskyld. Han fortsatte med å si:

”Nå er Min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels Meg fra denne 
time? Nei, nettopp derfor er Jeg kommet, til denne time. Far, Herliggjør 
Ditt navn!” (Joh. 12, 27-28)

Jesus hadde kommet for å oppfylle frelsesplanen – ”nettopp derfor er Jeg kommet, 
til denne time”. Som svar på Hans bønn om at Faderen måtte herliggjøre sitt navn, 
lød en røst fra himmelen som sa:

”Jeg har allerede herliggjort det og skal igjen herliggjøre det.” (Joh. 12, 
28)
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 I forbindelse med Jesu dåp, hadde Faderen anerkjent Ham som sin Sønn 
(jf. Kap. 24 og Matt. 3, 17). Gjennom dette hadde Han også anerkjent den opp-
gaven Jesus var kommet for å utføre. Også denne gangen, etter at Jesus så tydelig 
hadde gjort det klart at Han snart skulle dø, ble Faderens ord en anerkjennelse av 
hvem Jesus var og av frelsesplanen. De vitnet om hvordan Gud stadig var rettferdig 
og hvordan Han snart også ville kunne rettferdiggjøre dem som tok imot frelsestil-
budet.
 Noen av dem som hørte dette, ville bortforklare det som et tordendrønn. 
Andre mente at det var en engel som hadde talt (Joh. 12, 29). Men det var Faderens 
stemme de hadde hørt. Jesus sa til dem:

”Denne røsten kom ikke for Min skyld, men for deres skyld. Nå er 
denne verdens dom. Nå blir denne verdens hersker kastet ut. Og Jeg, 
når Jeg blir løftet opp fra jorden, skal Jeg dra alle til Meg.” (Joh. 12, 
30-32)

 Frelsesplanen var blitt til for menneskenes skyld. Det samme var alle de 
symbolske bildene og ritualene, synene og profetiene. Også Faderen hadde talt for 
menneskenes skyld – for at de skulle tro at Jesus var den Han utgav seg for å være, 
slik at de kunne bli frelst. 

”For så har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn, den enbårne, for at 
hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Joh. 
3, 16). 

 Tiden for Frelserens død nærmet seg. Slangen (Satan) skulle snart knuse 
Hans hæl, slik Gud i Eden hadde forkynt for Adam og Eva. Men samtidig ville Han 
knuse slangens hode (jf. Kap. 6 og 1. Mos. 3, 15). Da ville ”denne verdens hersker 
[bli] kastet ut.” Den endelige seier over Guds motstander skulle snart finne sted. 
Når Jesus ble ”løftet opp fra jorden”, ville frelsesplanen bli fullbrakt (jf. Kap. 10). 

”På samme måten som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal 
også Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på Ham, 
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Joh. 3, 14-15)

 Da solen gikk ned og den 14. abib ble innledet år 31 e.Kr., holdt Jesus 
sitt siste måltid sammen med disiplene. Det var en torsdag kveld (jf. Kap. 10). Det 
var under dette måltidet Han innstiftet nattverden (jf. Kap. 7). Det var under det 
samme måltidet at Judas, en av Hans egne disipler, forlot dem for å forråde Ham 

”...For Jeg sier dere at det som er skrevet skal bli oppfylt på Meg: 
”Og Han ble regnet blant overtredere.” [Jes. 53, 12]. For det som 
gjelder Meg, går mot enden.” 
      (Luk. 22, 37)
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og overgi Ham til yppersteprestene og de skriftlærde. I Johannes evangelium kan 
vi lese følgende om de begivenheter som fant sted på den tiden som engelen hadde 
kalt ”midt i uken”:

”Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kom-
met, da Han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Som Han 
hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket Han dem til det 
siste. Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til 
Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. Jesus visste at 
Faderen hadde overgitt alt i Hans hender, og at Han var kommet fra 
Gud og skulle gå til Gud.” (Joh. 13, 1-3)

 Mye stod på spill de neste timene. Menneskenes frelse var overgitt i Jesu 
hender. Deres mulighet til evig liv eller fortapelse var avhengig av de valg Han ville 
ta. Etter måltidet gikk Jesus og disiplene ut av byen, til en hage som ble kalt Getse-
mane. Her forlot Jesus dem for å be. Markus forteller:

”Og han tok Peter, Jakob og Johannes med seg, og Han begynte å eng-
stes og grue seg. Da sa Han til dem: ”Min sjel er dypt bedrøvet, like til 
døden. Bli her og våk!” Han gikk litt lenger bort, falt til jorden og bad at 
om det var mulig, så måtte timen gå Ham forbi. Og Han sa: ”Abba, Far, 
alt er mulig for Deg. Ta dette beger bort fra Meg! Men ikke som Jeg vil, 
bare som Du vil.”” (Mark. 14, 32-36) 

 Sitatet viser noe av den lidelse som byrden av menneskehetens synder 
påførte Guds Sønn, Han som var ”Guds Lam, som bærer bort verdens synd”  (jf. 
Joh. 1, 29). Tre ganger bad Han Faderen om at dette begeret om mulig måtte tas 
bort fra Ham, men Han avsluttet alltid bønnen med å si: ”La ikke Min vilje skje, 
bare Din.” (Luk. 22, 42). Jesus la sin egen vilje til side for å fullføre menneskehetens 
forløsning (jf. Hebr. 10, 5-10).
 Da Jesus kom tilbake til sine disipler, fant Han dem sovende. ”Sover dere 
ennå og hviler  dere?” sa Han til dem. ”Se, timen er nær, og Menneskesønnen blir 
overgitt i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han som forråder Meg er nær.” 
(Matt. 26, 45-46). Ikke lenge etterpå kom Judas sammen med en stor gruppe men-
nesker bevæpnet med sverd og stokker, som var utsendt fra yppersteprestene og de 

”Derfor, idet Han kommer inn i verden sier Han: ”Offer og gave 
ville Du ikke ha, men et legeme har Du forberedt for Meg. Brennof-
fer og syndoffer hadde Du ikke  behag i. Da sa Jeg: Se, Jeg kommer 
– i bokrullen er det skrevet om Meg – for å gjøre Din vilje, Min Gud.” 
[Sal. 40, 7-9] ... Ved denne viljen er vi blitt helliget ved ofringen av 
Jesu Kristi legeme én gang for alle.” 
     (Hebr. 10, 5-7. 10)
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eldste. Disippelen Peter forsøkte da å forsvare Ham med et sverd, og han hogg øret 
av yppersteprestens tjener. Jesus sa da til Peter:

”Stikk sverdet ditt tilbake i sliren... Eller tror du ikke at Jeg i denne 
stund kan be Min Far, og Han ville sende Meg mer enn tolv legioner 
engler? Men hvordan kunne da Skriftene bli oppfylt, som sier at det må 
skje på denne måten?” (Matt. 26, 52-54) 

 Jesus kunne ha trukket seg fra den oppgaven Han hadde kommet for å ut-
føre og overlatt menneskene til deres egen skjebne. Hans fiender ville ikke kunnet 
røre Ham dersom Gud ikke tillot det (jf. Joh. 7, 30). Men Jesus hadde lagt sin egen 
vilje til side og bestemt seg for å fullføre frelsesplanen. – ”Skal Jeg ikke drikke det 
begeret som Min Far har gitt Meg?” (Joh. 18, 11). Han måtte dø dersom mennesker 
skulle bli frelst.
 Etter å ha helbredet øret til yppersteprestens tjener, sa Jesus til dem som 
hadde kommet for å gripe Ham:

”Har dere gått ut som mot en røver, med sverd og stokker? Da Jeg var 
hos dere daglig i templet, da rakte dere ikke hendene ut for å gripe Meg. 
Men dette er deres time og mørkets makt.” (Luk. 22, 52-53)

– ”Nei, nettopp derfor er Jeg kommet, til denne time.” (Joh. 12, 27). Mellom de 
to aftenstunder den 14. abib år 31 e.Kr. døde Jesus på korset med disse ord: ”Det 
er fullbrakt!” (Joh. 19, 30). Den rette ordningen, den som ble kalt den nye pakt, 
trådte da i kraft (jf. Kap. 13). Samtidig ble pakten fra Sinai-fjellet foreldet, noe som 
betød slutten på alle dyreofringer og symbolske handlinger som hadde funnet sted 
i forbindelse med helligdomstjenesten. Daniels profeti om Messias var blitt oppfylt:
 

”Midt i uken gjør Han slutt på slaktoffer og grødeoffer...” (Dan. 9, 27)

”Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. 
Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i 
jorden og dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, bærer 
det mye frukt...” 
     (Joh. 12, 23-24)


