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Kap. 26 – Slutten på de 70 ukene

”Sytti uker er fastsatt for ditt folk og for din hellige stad...” (Dan. 9, 24)

 Selv om den gamle pakten ble avskaffet den 14. abib år 31 e.Kr., var det 
ennå 3 ½ år igjen av tiden på 490 år (”70 uker”) som var tilmålt jødene og Jeru-
salem. Mange jøder hadde tatt imot Jesus som sin Frelser og Forløser, men den 
jødiske nasjon hadde forkastet Ham som sin konge. Den dagen Jesus red inn i 
Jerusalem på eselet, hadde synet av byen fylt Ham med sorg på vegne av dens inn-
byggere.

”Da Han nærmet seg og fikk se byen, gråt Han over den. Han sa: ”Og 
du, om du bare på denne dag hadde visst hva som tjener til din fred! 
Men nå er det skjult for dine øyne. For dager skal komme over deg da 
dine fiender bygger en voll rundt deg, omringer deg og trenger seg på 
deg fra alle kanter. De skal jevne deg og dine barn som er i deg, med 
jorden. Og de skal ikke la det bli stein tilbake på stein i deg, fordi du 
ikke kjente din besøkstid.”” (Luk. 19, 41-44)

 I 3 ½ år hadde den lovede Messias virket iblant jødene for å lede dem til 
omvendelse og frelse. Før Ham hadde døperen Johannes forsøkt å berede folket for 
Hans budskap. Den aktuelle tiden stod omtalt i deres egne hellige skrifter. Men de 
forstod likevel ikke hva som tjente til fred. De forstod ikke at tiden var iferd med å 
løpe ut.
 Gjennom engelens budskap til Daniel, hadde jødene som var blitt bort-
ført til Babylon i det 6. århundre f.Kr., fått vite at de en gang skulle få vende tilbake 
til Jerusalem. Byen, som babylonerne hadde inntatt og ødelagt, skulle gjenreises:

”Derfor skal du vite og forstå at fra ordet om å gjenreise og bygge opp 

”Han talte også til folkemengden og sa: ”Hver gang dere ser 
en sky som stiger opp fra vest, sier dere straks: Det kommer en 
regnbyge. Og det blir slik. Og når dere ser at sønnavinden blåser, 
sier dere: Det blir varmt vær. Og det blir varmt. Hyklere! Hvordan 
himmelen og jorden ser ut, kan dere tyde, men hvorfor kan dere 
da ikke tyde tiden som er nå?”” 
     (Luk. 12, 54-56)
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igjen Jerusalem går ut...” (Dan. 9, 25)

 Dette var en gledens nyhet for Daniel, hans folk og hans hellige stad. 
Byen Jerusalem og det ødelagte tempelet ville bli gjenreist, selv om det også skulle 
komme ”tider med trengsel” (v. 25). Deretter fulgte informasjonen om at Messias 
skulle bli utryddet (v. 26), før engelen igjen fortalte hva som skulle skje med Jeru-
salem og byens tempel. Men denne gangen var det dårlige nyheter:

”...Folket til en fyrste som skal komme, skal ødelegge staden og hellig-
dommen...” (Dan. 9, 26)

 Da babylonerkongen Nebukadnesar la Juda under seg, hadde han først 
gjort Judas kong Jojakim til sin vasall. Da jødene så gjorde opprør, beleiret baby-
lonerne Jerusalem helt til den jødiske kongen overgav seg. Babylonerne tok med 
seg alle skattene fra tempelet og fra kongens hus, og de bortførte flere tusen av 
byens innbyggere. Kun de fattigste og minst anerkjente fikk bli igjen. Nebukadne-
sar innsatte en ny jødisk konge, Sidkia, men også han gjorde opprør. Babylonerne 
beleiret da Jerusalem på nytt, slik at kongen og byens innbyggere ble utsultet. Etter 
noen år inntok babylonerne byen og satte fyr på den. Både vanlige hus og Salo-
mos tempel ble ødelagt, og bymuren ble revet ned (2. Kong. 24-25; 2. Krø. 36). En 
tilsvarende ødeleggelse av byen og tempelet ble altså varslet for fremtiden.

”Folket til en fyrste som  skal komme, skal ødelegge staden og hellig-
dommen...” (Dan. 9, 24).

 Men hvorfor denne alvorlige konsekvens for Daniels folk og hans hellige 
stad? Var det Guds velsignelse som var begrenset? Nei, den alvorlige konsekven-
sen var et resultat av at folket ikke  kjente sin besøkstid, og Gud visste på forhånd 
hvilket valg de kom til å ta.

”Og du, om du bare på denne dag hadde visst hva som tjener til din 

”...For på grunn av våre synder og på grunn av våre fedres misgjerninger, er Jeru-
salem og Ditt folk blitt til hån for alle som er rundt oss. Derfor, vår Gud, hør 
nå Din tjeners bønnerop og hans bønner om nåde. La Ditt ansikt lyse over Din 
ødelagte helligdom, for Herrens skyld! Min Gud, bøy Ditt øre og hør! Åpne Dine 
øyne og se hvordan vi er ødelagt, og staden som er kalt med Ditt navn. For det er 
ikke på grunn av vår egen rettferdighet vi kommer frem med våre bønner om nåde 
for Ditt åsyn, men på grunn av Din store barmhjertighet. ... Vær ikke sen for Din 
egen skyld, Du min Gud, for Din stad og Ditt folk er kalt med Ditt navn.” 

                Fra Daniels bønn (Dan. 9, 16-19)
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fred! Men nå er det skjult for dine øyne. For dager skal komme over 
deg da dine fiender bygger en voll rundt deg, omringer deg og trenger 
seg på deg fra alle kanter. De skal jevne deg og dine barn som er i deg, 
med jorden. Og de skal ikke la det bli stein tilbake på stein i deg, fordi 
du ikke kjente din besøkstid.” (Luk. 19, 41-44)

 Det var denne alvorlige konsekvensen som fikk Jesus til å gråte da Han så 
ut over Jerusalem fra Oljeberget. Han hadde kommet for å bære bort folkets synd 
og tilby dem frelse, fred og evig liv. Men de tok ikke imot det Han hadde å tilby 
dem. –”Han kom til sine egne, og Hans egne tok ikke imot Ham.” (Joh. 1, 11). At 
dette virkelig var smertefullt for Jesus, vises også i de ord Han sa under sin siste of-
fentlige tale i tempelet i Jerusalem. Etter å ha irettesatt fariseerne og de skriftlærde 
for deres religiøse hykleri, uttrykte Han sin sorg over byen som var kalt ved Guds 
navn (jf. Dan. 9, 19):

”Jerusalem, Jerusalem, hun som steiner profetene og steiner dem som 
er sendt til henne! Hvor ofte ville Jeg ikke samle sammen dine barn, 
som en høne samler kyllingene sine under vingene sine, men dere ville 
ikke! Se, deres hus etterlater dere øde.” (Matt. 23, 37-38)

 
 Etter å ha sagt disse ord, forlot Jesus tempelet sammen med sine disipler. 
Dette tempelet var jødenes stolthet. De hadde bygget på det i mange år (jf. Joh. 
2, 19). Ifølge den jødiske historieskriveren Josefus hadde kong Herodes den store 
(40/37-4 .Kr.) i sitt 15. regjeringsår gjenreist tempelet og utvidet tempelplassen til 
det dobbelte. Han hadde brukt store summer på dets utsmykning, og det ble regnet 
som ett av verdens syv underverker. Da disiplene den dagen i år 27 e.Kr. forsøkte 
å lede Jesu oppmerksomhet til tempelets vakre steiner og utsmykninger, sa Han til 
dem: 

”Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier Jeg dere: Her skal ikke bli stein 
tilbake på stein, som ikke skal bli revet ned.” (Matt. 24, 2)

Josefus beskriver det jødiske tempelet blant annet med disse ord:

”Templets eksteriør var en skjønnhetsåpenbaring både for sjel og øye. For byg-
ningen var på alle sider kledd med tykke gullplater som reflekterte dagens første 
solstråler med et så intenst lys at de som prøvde å se på det, måtte vende blikket 
bort som om de hadde sett rett på solen. Og for fremmede som nærmet seg Jerusa-
lem, fortonte det seg på avstand som et fjell dekket av sne, for alt som ikke var 
kledd med gull, var blendende hvitt.” 
    (Josefus, Den jødiske krig, s. 365-366)
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 Jesu budskap om jødenes helligste bygning virket skremmende. Da Han 
senere satt alene på Oljeberget, rett overfor tempelet, kom fire av Hans disipler til 
Ham med ønske om å få vite mer om blant annet tempelets skjebne. Jesus fortalte 
dem da hva som skulle skje med Jerusalem en gang i fremtiden:

”Men når dere ser Jerusalem omringet av krigshærer, da skal dere vite 
at dens ødeleggelse er nær. Da må de som er i Judea flykte til fjellene, de 
som er midt inne i byen, må dra ut, og de som er ute på landet, må ikke 
dra inn i byen. For dette er straffens dager, når alt det som står skrevet, 
skal bli oppfylt [jf. Dan. 9, 24]. Men ve dem som er med barn og dem 
som gir die i de dager! For det skal bli stor nød på jorden og vrede over 
dette folk. De skal falle for sverdets egg og bli bortført som fanger til 
alle folkeslag. Og Jerusalem skal være nedtrampet av hedninger inntil 
hedningenes tider er oppfylt.” (Luk. 21, 20-24)

– ”Hvor ofte ville Jeg ikke samle sammen dine barn, som en høne samler kyllingene 
sine under vingene sine, men dere ville ikke...” (Matt. 23, 37). Guds tilbud var frelse 
og forløsning, men tilbudet ble ikke verdsatt. Da den romerske landshøvdingen 
Pilatus hadde fremstilt Jesus for jødene i håp om å få Ham frigitt, hadde de i stedet 
svart: ”Korsfest Ham!” Pilatus ønsket å fraskrive seg ansvaret for Jesu død og skjøv 
skylden over på folkemengden som stod foran ham. Svaret de gav ham var:

”Hans blod får komme over oss og over våre barn!” (Matt. 27, 25)

– ”Han kom til sine egne, og Hans egne tok ikke imot Ham...” (Joh. 1, 11). Men selv 
om mange av jødene forkastet Jesus, forkastet ikke Han dem. Da Jesus senere gav 
disiplene det betydningsfulle oppdrag å gjøre mennesker fra alle folkeslag til Hans 
disipler (Matt. 28, 19), ba Han dem samtidig om å bli værende i Jerusalem. Det var 
her de skulle starte sin misjonsaktivitet.

”Og da Han var sammen med dem, befalte Han dem ”å ikke forlate 

”Så sa Han til dem: ”Dette er de ord som Jeg talte til dere da Jeg 
fremdeles var sammen med dere, at alt det skal oppfylles som er 
skrevet om Meg i Moseloven og Profetene og Salmene.” Og Han åp-
net deres forstand så de kunne forstå skriftene. Så sa Han til dem: 
”Slik står det skrevet, og derfor var det nødvendig at Kristus måtte 
lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at omvendelse og 
syndenes forlatelse skulle forkynnes i Hans navn for alle folkeslag. 
Dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om alt dette. Se, Jeg 
sender Min Fars løfte over dere. Men vent i byen Jerusalem til dere 
blir ikledd kraft fra deg høye.”” 
                  (Luk. 24, 44-49)
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Jerusalem, men å vente på Faderens løfte, det som dere har hørt av 
Meg. For Johannes døpte jo med vann, men dere skal bli døpt med Den 
Hellige Ånd ikke mange dager heretter.” (Apg. 1, 4-5)

 Disiplene ville da vite om Jesus på den tid ville opprette sitt rike i form av 
et jødisk storhetsrike på jorden. Men Jesus svarte dem:

”Det er ikke deres sak å kjenne tider eller stunder som Faderen har un-
derlagt sin egen myndighet. Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd 
kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i 
hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende.” (Apg. 1, 7-8)

 Før disiplene kunne reise ut i verden med det gode budskap om frelse 
fra synd og død, måtte de døpes med Den Hellige Ånd (jf. Kap. 17 og Kap. 31). 
Tålmodige skulle de vente i Jerusalem til dette hadde skjedd og til Gud sendte dem 
ut. Men de skulle ikke være uvirksomme. Det var i Jerusalem de skulle begynne 
sin misjonsvirksomhet (jf. Luk. 24, 47). På samme måte som Jesus hadde virket 3 
½ år blant jødene, skulle Hans disipler forkynne evangeliet for dem de siste 3 ½ 
årene av perioden på 490 år (”70 uker”) som var blitt avskåret for Daniels folk og 
hans hellige stad. Og deres arbeid gav resultater. Vi fortelles at på pinsefestens dag 
valgte rundt 3000 jøder å slutte seg til de kristne (Apg. 2, 41). Daglig tok andre den 
samme beslutningen (Apg. 2, 47), og tallet på troende menn steg snart til rundt 
5000 (Apg. 4, 4). Stadig var det menn og kvinner som tok imot Jesus som sin per-
sonlige frelser (Apg. 5, 14), og også en rekke prester tok imot ”Guds Lam” (Apg. 6, 
7).

”Og hver dag, både i tempelet og i hjemmene, holdt de ikke opp 
med å lære og forkynne Jesus som Kristus.” 
         (Apg. 5, 42)

 Selv om mange sluttet seg til de kristne, og enda flere verdsatte dem, var 
det også noen som aktivt forsøkte å motarbeide dem og få dem til å fortie sitt bud-
skap (jf. Apg. 2, 13; 4,1-3. 17-21; 5, 18-33). Stefanus, som beskrives som ”en mann 
full av tro og Den Hellige Ånd” (Apg. 6, 5), kom en dag i diskusjon med noen av 
dem. Da de ikke klarte å overvinne Stefanus med argumenter, spredte de i stedet 
falske rykter om ham. Det var nå gått 3 ½ år siden Det høye råd hadde anklaget 
Jesus og dømt Ham skyldig til døden for gudsbespottelse (jf. Mark. 14, 53-64). Nå 
ble Stefanus ført frem for det samme rådet, anklaget for for å ha spottet Gud og 
Moses, Jerusalem og loven.

”...Og de kom mot ham, grep ham og førte ham til Rådet. De førte også 
frem falske vitner som sa: ”Denne mannen holder ikke opp med å tale 
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spottende ord mot dette hellige stedet og loven. For vi har hørt ham 
si at denne Jesus fra Nasaret skal ødelegge dette stedet og forandre de 
skikkene som Moses overgav til oss.” Og alle som satt i Rådet festet blik-
ket på ham, og de så at ansiktet hans var som en engels ansikt.” (Apg. 
6, 12-15)

 I sin forsvarstale startet Stefanus med å vise til hvordan Gud i sin tid had-
de utvalgt Abraham og gitt ham løfter om en arv i Kanaans land, men oppfyllelsen 
av løftet skulle først skje etter 400 år. I mellomtiden skulle Abrahams etterkom-
mere være slaver i et fremmed land. Da tiden for løftets oppfyllelse nærmet seg, 
led israelittene veldig under egypternes behandling. På denne tiden vokste Moses 
opp ved det egyptiske hoff. Som 40-åring dro han for å besøke sitt folk. Han vis-
ste allerede da at Gud ville bruke ham til å utfri folket. Da han så en egypter plage 
en landsmann, slo han egyperen i hjel for å vise dem dette. Men de forstod ikke. 
Drapet på egypteren ble kjent, og Moses flyktet ut av landet. Etter å ha tilbrakt 40 
år som gjeter i Midjan, ba Gud ham vende tilbake til Egypt. Tiden for israelittenes 
utfrielse var kommet, og Gud ledet dem ut med ”under og tegn” (Apg. 7, 36). 
 Den store lederen Moses hadde forkynt om Ham som en gang skulle 
komme:

”En Profet som meg vil Herren deres Gud oppreise for dere fra deres 
brødre. Ham skal dere høre på!” (5. Mos. 18, 15; Apg. 7, 37)

 Moses hadde vært Guds utvalgte. Han hadde ledet israelittene ut av trell-
dommen i Egypt, gjennom Rødehavet og i ødemarken. Han hadde stått mellom 
Gud og folket ved Sinai-fjellet, og Han hadde mottatt steintavlene der Gud med sin 
egen finger hadde skrevet sine ti bud. Men tross alle begivenheter og den oppgave 
Moses hadde fått, var det mange av israelittene som forkastet både ham, hans bud-
skap og den Gud han tjente. Ved flere anledninger valgte de i stedet å tilbe guder 
som ble dyrket av andre folkeslag. De hadde vitnesbyrdets telt hos seg, det som 
var laget ”slik Gud hadde bestemt” (Apg. 7, 44), og senere fikk de Salomos tempel. 
Likevel vendte det utvalgte folket seg stadig bort fra Gud. De forherdet sine hjerter 
for Den Hellige Ånds påvirkning, og forfulgte og drepte de profeter og budbærere 
som Gud sendte til dem med bønn om omvendelse. 
 Etter å ha vist hvordan Abrahams ætt opp gjennom historien hadde mot-
arbeidet Gud mer enn de hadde samarbeidet med Ham, valgte Stefanus å konfron-
tere rådsmedlemmene med den handling de selv hadde begått 3 ½ år i forveien:

”...Hvem av profetene ble ikke forfulgt av deres fedre? Og de drepte dem 
som på forhånd forkynte om Den rettferdiges komme. Dere ble nå de 
som forrådte Ham og ble Hans drapsmenn, dere som har mottatt loven 
ved englers anvisning og ikke har holdt den.” (Apg. 7, 52-53)

 På samme måte som israelittene tidligere hadde forkastet Moses og senere 
også de profeter Gud hadde sendt dem, hadde også de jødiske lederne forkastet 
dem. De ville ikke høre på den profeten Moses hadde sagt at Gud skulle ”oppreise 
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for [dem] fra deres brødre”. Til tross  for alt Gud hadde gjort for dem for at de skulle 
forstå frelsesplanen, hadde de endt opp med å forkaste og ta livet av den lovede 
Messias.
 Stefanus klare tale gjorde tilhørerne rasende. Da han i tillegg fortalte at 
han i et syn kunne se inn i himmelen, der Jesus stod ved Guds høyre hånd, ble det 
for mye for dem. De slepte ham ut av byen og steinet ham (Apg. 7, 54-58).
 Stefanus hadde fått erfare den nye fødsel (jf. Apg. 6, 5). Han var født av 
vann og Ånd, og hans liv bar Åndens frukt (jf. Kap. 17). Den forandringen som 
hadde funnet sted med Stefanus, viste seg også på slutten av hans liv. I likhet med 
sin Herre Jesus, ba han om tilgivelse for de mennesker som var i ferd med å ta livet 
av ham, og han overgav seg selv helt til Gud.
 Det høye råd hadde dømt Jesus til døden under påskudd av gudsbespot-
telse, men som romerske undersåtter hadde de ikke lov til å iverksette dødsdom-
men (jf. Kap. 23 og Joh. 18, 31). Derfor måtte de føre Ham til den romerske lands-
høvdingen, slik at han kunne fullbyrde dødsstraffen. Da de jødiske rådsherrene 3 
½ år senere stod ansikt til ansikt med Stefanus, hadde raseriet tatt overhånd. Uten 
at noen rettmessig dom var avsagt, hadde de stormet imot ham, kastet ham ut av 
byen og steinet ham til døde. 

Jesus dør på korset Stefanus steines til døde

”Yppersteprestene og hele Rådet for-
søkte å skaffe vitnesbyrd mot Jesus 
for å få dømt Ham til døden... Da 

flerret ypperstepresten sine klær og sa: 
”Hva skal vi nå med flere vitner? 
Dere har hørt gudsbespottelsen! 

Hva mener dere?” Og alle dømte de 
ham til å være skyldig til døden.” 

(Mark. 14, 55. 63-64)

”I hemmelighet fikk de da noen 
menn til å si: ”Vi har hørt ham 

tale spottende ord mot Moses og 
Gud.” Og de hisset opp folket, de 

eldste og de skriftlærde. Og de 
kom mot ham, grep ham og førte 
ham til Rådet. ... Og de kastet 

ham ut av byen og steinet ham...” 
(Apg. 6, 11-12. 58)

”Da de var kommet til det stedet 
som kalles Golgata, korsfestet de 

Ham der... Men Jesus sa: ”Far, forlat 
dem, for de vet ikke hva de gjør.”” 

(Luk. 23, 33-34)

”Så knelte han ned og ropte med 
høy røst. ”Herre, tilregn dem ikke 
denne synden!” Og da han hadde 

sagt dette, sovnet han inn.” 
(Apg. 7, 60)

”Etter at Jesus hadde ropt ut 
med høy røst, sa Han: ”Far, i Dine 
hender overgir Jeg Min ånd.” Da 

Han hadde sagt dette, utåndet Han.” 
(Luk. 23, 46)

”Og de steinet Stefanus mens 
han påkalte Gud og sa: ”

Herre Jesus, ta imot min ånd!”” 
(Apg. 7, 59)
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  Drapet på Stefanus markerte et historisk skifte. Vi fortelles at:

”...på den tiden oppstod en stor forfølgelse mot menigheten som var 
i Jerusalem. Og alle sammen, bortsett fra apostlene, ble spredt utover 
områdene Judea og Samaria.” (Apg. 8, 1)

 Menigheten på den tiden bestod av over 5000 menn. Hvor mange av disse 
som befant seg i Jerusalem, fortelles ikke. Uansett førte forfølgelsen til at kristne 
misjonærer ble spredt omkring, slik at evangeliet om Frelseren ble forkynt til andre 
deler av verden.

”De som ble spredt omkring gikk nå rundt og forkynte ordet.” (Apg. 
8, 4)

 Slik fikk også mennesker av ikke-jødisk, eller hedensk avstamning høre 
om frelsesplanen og om Stedfortrederen som hadde tatt på seg deres synd og skyld 
og lidd syndens konsekvens for dem. Slik fikk de det glade budskap om at de kunne 
bli rettferdiggjort, helliggjort og få evig liv.

”Han kom til sine egne, men Hans egne tok ikke imot Ham. Men så 
mange som tok imot Ham, dem gav Han retten til å bli Guds barn, dem 
som tror på Hans navn...” (Joh. 1, 11-12)

 Den brutale steiningen av Stefanus høsten år 34 e.Kr. og den påfølgende 
forfølgelsen av de troende, markerte slutten på de 490 årene (”70 ukene”) som var 
blitt avskåret for jødene og Jerusalem. Jødene var ikke lenger å regne som ”Guds 
folk”. Det var det de såkalte ”kristne” som var, de som trodde at Jesus var Kristus 
(Messias). Dette inkluderte mennesker fra alle folkeslag. Som Paulus senere skriver 
til de troende i Galatia:

”For dere er alle Guds barn ved troen på Kristus Jesus. ... Her er verken 
jøde eller greker, verken trell eller fri, verken mann eller kvinne. For 
dere er alle én i Kristus Jesus. Og dersom dere tilhører Kristus, da er 
dere Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet.” (Gal. 3, 26-29)

”Og i deg [Abraham] skal alle slekter på jorden bli velsignet... 
I din ætt skal alle folkeslag på jorden bli velsignet...” 

     (1. Mos. 12, 3; 22, 18)
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DEL I GUDS LØFTER

I Romerbrevet bruker Paulus de gammeltestamentlige skriftene for å vise at 
også andre folkeslag hadde del i de løfter Gud tidligere hadde gitt jødenes forfe-
dre, slik vi ser flere eksempler på i dette utdraget: 

”For jeg sier dere at Jesus Kristus er blitt en tjener for de omskårne for Guds 
sannhets skyld, slik at de løftene som ble gitt til fedrene, kunne bli stadfestet, 
og slik at hedningene kunne ære Gud for Hans miskunn, slik det står skrevet: 
”Derfor vil jeg bekjenne Deg blant hedningene og lovsynge Ditt navn” [Sal. 18, 
50]. 

Og det står også:  ”Gled dere, hedninger, sammen med Hans folk!” [5. Mos. 32, 
43]. 

Det står også: ”Lov Herren, alle dere hedninger! Pris Ham, alle dere folk!” [Sal. 
117, 1].

Og Jesaja sier også: ”Isais rotskudd skal komme, og Han skal stå frem for å 
herske over hedningene. På Ham skal hedningene håpe.” [Jes. 11, 10].”
                                                                                                      
                             (Rom. 14, 8-13) 
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