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Kap. 27 – Jerusalem omringet av 
  krigshærer

”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)

 Høsten år 34 e.Kr. var den tiden som var spesielt avskåret for jødene, over. 
Deres nådetid var slutt. På tilsvarende måte var også byen Jerusalem forkastet. 
Ennå en stund stod tempelet reist i sin stolthet, og bymurene gav et solid vern for 
den gamle byen. Men tiden nærmet seg da et fremmed folkeslag skulle ”ødelegge 
staden og helligdommen”, slik engelen hadde sagt til Daniel (Dan. 9, 26). For at de 
jødene som tok imot Ham, skulle bli spart for den grusomme ødeleggelsen, hadde 
Jesus latt dem få vite hvordan de skulle forstå at oppfyllelsen av denne profetien 
nærmet seg:

”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. ... 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)

 Da døperen Johannes startet sin virksomhet, advarte han jødene om den 
alvorlige konsekvensen av å forkaste Guds nåde og Hans lov. Det hjalp dem lite at 
de var Abrahams fysiske etterkommere. Det var deres karakter – hvorvidt de bar 
”frukt som er omvendelsen verdig” eller ei – som var avgjørende for hvordan Gud 
betraktet dem (Matt. 3, 8). ”Gud er i stand til å oppreise barn for Abraham av disse 
steinene,” forklarte Johannes (v. 9). Å være ”barn av Abraham”, og dermed arvinger 
til Guds løfter (jf. Kap. 15 og Gal. 3, 26-29), handlet ikke om gener og slektstavler, 
men om hva Gud fikk lov til å gjøre med dem (jf. Kap. 13 og Kap. 17). Dersom 
jødene ikke ville omvende seg og ta imot Guds frelsestilbud, ville de bli forkastet 
som Hans folk. Idet de 490 år (”70 ukene”) var i ferd med å løpe ut, advarte Johan-
nes dem:
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”Og allerede nå er øksen lagt til roten av trærne. Så blir hvert tre som 
ikke bærer god frukt, hogd ned og kastet på ilden.” (Matt. 3, 10)

 Johannes valgte å bruke en enkel illustrasjon fra jødenes hverdagsliv. En-
hver jordbruker ville stelle godt med sine frukttrær slik at de gav rikelig avkastning 
i form av god frukt. Dersom det skulle vise seg at ett av trærne ikke gav frukt, ville 
eieren fjerne det. Denne handlingen var ikke motivert av hevn eller impulsivitet, 
men et resultat av eierens kunnskap om at treets mangel på frukt vitnet om at det 
var dødt. Han ville ikke lenger ha nytte av det, og det ufruktbare treet ville stjele 
næring fra jorden på bekostning av de andre trærne i hagen. Eieren ville derfor 
hogge det ned og brenne det opp, slik at hagen ble ryddet og renset.
 Jødenes likegyldighet overfor Guds ord, Hans lov og Hans frelsestilbud, 
hadde resultert i at deres liv manglet de ”gode fruktene” som ville fulgt en ekte 
omvendelse (jf. Kap. 17). Dersom de fortsatte på samme vei, ville deres grunnleg-
gende holdninger og verdier også føre til fiendskap mot den lovede Messias og det 
budskap Han kom med. Disse jødene var ennå ikke blitt forkastet, men det ville bli 
resultatet dersom de nektet å omvende seg.

”Og allerede nå er øksen lagt til roten av trærne. Så blir hvert tre som 
ikke bærer god frukt, hogd ned og kastet på ilden.” (Matt. 3, 10)

”Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer rikets 
frukt.” 
      (Matt. 21, 43).

 Et tilsvarende bilde ble brukt av Jesus for å illustrere Guds tålmodighet og 
overbærenhet, samt nødvendigheten av å omvende seg før det var for sent:

”Han fortalte også denne lignelsen: 

”En mann hadde et fikentre plantet i vingården sin, og han kom og lette 
etter frukt på det, men han fant ikke noe. Da sa han til vingårdsmannen 
sin: ”Se, i tre år har jeg kommet og lett etter frukt på dette treet, men jeg 
har ikke funnet noe. Hogg det ned! Hvorfor skal det utarme jorden?”

 Men han [vingårdsmannen] svarte med å si: ”Herre, la det få stå i fred 
i år også, til jeg får gravd rundt det og gjødslet det. Kanskje det da bærer 
frukt. Men hvis ikke, kan du hogge det ned etterpå.”” (Luk. 13, 6-9).

 I likhet med vingårdseieren i lignelsen, hadde også Jesus lett etter frukt 
blant Abrahams etterkommere i rundt tre år uten å finne noe. Etter Hans død gikk 
det ennå 3 ½ år før de 490 årene løp ut. Disse årene var Guds budskap spesielt rettet 
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mot det jødiske folket. Likevel endte den jødiske nasjon opp med å forkastet Hans 
frelsestilbud (jf. kap. 26). Men selv om deres nådetid hadde løpt ut, gikk det ennå 
noen tiår før Jerusalem og tempelet ble ødelagt. Gud var tålmodig og barmhjertig 
med dem, slik vingårdsmannen i lignelsen hadde vært med det ufruktbare fiken-
treet (jf. Kap. 3). Men ettersom den gode frukten stadig uteble, kom én dag tiden 
da engelens budskap til Daniel skulle bli oppfylt: 

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

 Jødene hadde helt siden romerne la deres landområder under seg, vært 
fiendtlig innstilt mot sine okkupanter. Dette hang sammen med både deres nasjo-
nale stolthet og deres avsky for romernes umoral og avgudstilbedelse. Idumeeren 
Herodes (den store) var blitt konge over jødene i år 37 f.Kr. Etter hans død i år 
4 f.Kr., lot den romerske keiseren Augustus riket bli delt mellom tre av Herodes 
sønner. Halvparten av kongeriket, som bestod av Idumea, Samaria og Judea, tilfalt 
Arkhelaos (jf. Matt. 2, 23). Resten ble delt mellom hans brødre Filippos (Filip) og  
Herodes Antipas (jf. Luk. 3, 3). Arkhaleos behandlet innbyggerne dårlig, og de 
klaget på ham til keiseren. Som en konsekvens av dette ble Arkhaleos landsforvist 
i år 6 e.Kr. Hans territorium ble omgjort til provins, og en romersk adelsmann ved 
navn Coponius ble innsatt som landshøvding (stattholder). Det var denne stilling-
en Pontius Pilatus hadde da Jesus ble døpt (jf. Kap. 23) og senere dømt til døden (jf. 
Kap. 26).
 I de neste tiårene oppstod sterke stridigheter mellom jødiske opprørere 
og romerske soldater. Flere byer i Judea ble ødelagt, og flere titalls tusen jøder ble 
drept eller tatt til fange som slaver. Mens Nero ennå satt på keisertronen, omringet 
de romerske troppene Jerusalem under ledelse av Vespasian og hans sønn Titus. 
Begge disse ble senere keisere over det romerske imperiet. Beleiringen av Jerusa-
lem var langvarig og inkluderte flere blodige sammenstøt. Tusenvis av jøder sultet 
i hjel eller døde av pest inne i byen, mens andre som snek seg ut for å skaffe mat til 
seg selv og sine familier, ble grepet av romerne og henrettet. Historikeren Josefus 
forteller:

Romerske landshøvdinger i Judea

Coponius   6-9 e.Kr.
Valerius Gratus   15-26 e.Kr.
Pontius Pilatus  26-36 e.Kr.
Cospius Fadus   44-46 e.Kr.
Ventidius Cumanus  48-52 e.Kr.
Antonius Felix   52-60 e.Kr.
Porcius Festus   60-62 e.Kr. 
Lucceius Albinus   62-64 e.Kr.
Gessius Florus    64-66 e.Kr.
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”I mellomtiden gikk det fremover med romernes arbeid på beleirings-
vollene, selv om soldatene ble utsatt for hårde angrep fra forsvarerne 
på muren. Titus sendte ut en rytteravdeling for å fange de jødene som 
begav seg ned i dalsenkningene rundt byen på leting etter føde. Noen 
av disse var bevæpnede opprørere..., men de fleste var fattige folk fra de 
lavere klasser som ikke turte gå over til romerne av frykt for represalier 
mot deres nærmeste. ... Men sulten gav dem mot til å våge seg utenfor 
murene, det var bare det at om de enn kom seg ubemerket ut av byen, 
så var det alltid en fare for å bli overrasket av fienden. Når de ble tatt, 
var de nødt til å forsvare seg, og etterpå var det tydeligvis for sent å be 
om nåde. De ble pisket og underkastet alle mulige former for tortur før 
de døde, for til slutt å bli korsfestet foran muren. Titus var slett ikke 
uberørt av disse menneskenes skjebne, for hver dag ble 500 innbrakt, 
noen ganger enda flere. ...hovedårsaken til at han ikke hindret mas-
sakren, var håpet om at synet av de korsfestede skulle få jødene til å 
overgi seg i redsel for å lide samme skjebne.” (Den jødiske krig, s. 391)

 Beleiringen fant sted ved påsketider, mens millioner av jøder var samlet 
innenfor bymurene (jf. Kap. 9). Dette gjorde trengselen og hungersnøden ekstra 
hard. Josefus var selv tilstede og så det som hendte fra den romerske leiren på Olje-
berget. Både han og de romerske offiserene forsøkte å overtale jødene til å overgi 
seg, men uten hell. 
 I år 70 e.Kr. ble byen inntatt. De jødiske opprørerne forskanset seg da i 
den gullbelagte tempelbygningen. Kampene fortsatte, samtidig som romerne for-
søkte å skåne helligdommen. Jødene laget en felle hvor de lokket en rekke romer-
ske soldater til å klatre opp på det vestlige søyletaket ved å late som om de var utslitt 
og trakk seg tilbake. På forhånd hadde de fylt opp mellomrommet mellom bjelkene 
og taket med tørr ved, bek og tjære. Da taket var fullt av romerske soldater, satte 
de fyr på det hele, og en rekke romere omkom eller ble hardt såret. Snart ble det 

Romerske keisere

Augustus (Octavian)         30/27 f.Kr.-14 e.Kr.
Tiberius   14-37 e.Kr.
Caligula   37-41 e.Kr.
Claudius   41-54 e.Kr.
Nero    54-68 e.Kr.
Galba/Otho/Vitellius  68-69 e.Kr.
Vespasian   69-79 e.Kr.
Titus    79-81 e.Kr.
Domitian   81-96 e.Kr.
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også kjent at en kvinne, som holdt til i tempelet, hadde drept, stekt og spist sin egen 
sønn på grunn av hungersnøden. Nyheten om kvinnens handling fylte romerne 
med sinne og avsky. Josefus forteller om reaksjonen til Vespasian, som på det tids-
punkt hadde overtatt keisertronen:

”Snart nådde den uhyggelige nyheten også romerne. Noen reagerte 
med vantro, andre  med medlidenhet, men de fleste ble fylt av et enda 
sterkere hat til det jødiske folk. Caesar [Vespasian] tok Gud til vitne på 
at han var uten ansvar for denne hendelsen. Han erklærte at han hadde 

Kort tid før israelittene bosatte seg i Kanaan, det lovede land, hadde Moses 
gjentatt Guds lov for dem. Deretter hadde han klargjort for dem konsekvensene 
av lydighet og ulydighet. Dersom de var lydige mot Gud, ville de kunne glede 
seg over Guds velsignelser (5. Mos. 28, 1-14). Hvis de derimot valgte ulydighet, 
ville de komme inn under lovens forbannelser (jf. Kap. 15, Kap. 20 og Gal. 3, 
10). Bland disse forbannelsene var pest, krig, hungernød og ødeleggelse. Det var 
disse forbannelse som rammet jødene og Jerusalem i det første århundre etter at 
de over lengere tid hadde holdt fast på sin ulydighet mot Gud og forkastet Hans 
frelsestilbud og nåde. Advarselen i 5. Mosebok lød:

”Herren skal sende forbannelser, forvirring og trussel over deg ... helt til du blir 
ødelagt og brått går til grunne, på grunn av alle de onde gjerningene du har gjort 
ved å forlate Meg. ... Herren gjør at du ligger slagen rett foran dine fiender. ... 
Liket av deg skal bli til mat for alle fuglene i luften og for villdyrene på jorden... 
Du skal bli til skrekk, til et ordtak og til spott blant alle de folkeslagene som 
Herren vil drive deg bort til. ... Herren skal føre mot deg et folk fra et sted langt 
borte... Det er et folk med harde ansikter, som ikke viser aktelse for den eldre, og 
som heller ikke viser barmhjertighet mot den unge. ... De skal beleire deg ved alle 
dine porter... Under beleiringen og den veldige trengselen som din fiende setter 
deg i, skal du spise din egen livsfrukt, kjøttet fra dine sønner og dine døtre... Den 
ømmeste og vakreste av kvinner blant dere ... skal se med ondt øye på ekteman-
nen hun har i sin favn, og på sin sønn og på sin datter, for sin etterbyrd som 
kommer mellom hennes bein, og de barna hun føder. For hun skal spise dem i 
hemmelighet fordi hun er i nød for alt under beleiringen og den veldige trengselen 
som  din fiende fører over deg ved alle dine porter.” (5. Mos. 28, 20. 25. 26.  37.  
49-50. 52-53. 56-57)

De grusomme handlingene som ble utført av jødene under beleiringen av Jerusa-
lem, var et resultat av at de hadde forkastet Guds nåde (jf. Kap. 16). Ødeleggel-
sen av byen var et resultat av at de hadde forkastet Hans vern (jf. Jes. 5, 1-7).
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tilbudt jødene fred, selvstyre og amnesti for alle tidligere forbrydelser, 
men de hadde valgt opprør istedenfor forlik, krig istedenfor fred, hun-
gersnød istedenfor overflod og velstand. Med egne hender hadde de 
satt fyr på helligdommen som romerne ville bevare. Så den slags mat 
det nå ble fortalt om, hadde de sannelig fortjent. Han skulle sørge for 
at denne avskyelige kannibalisme ble begravet i ruinene av deres fedre-
land, og at byen der mødre ernærte seg på denne måten, aldri mer 
skulle se solens lys, men forsvinne fra jordens overflate.” (Den jødiske 
krig, s. 426-427)

Flere århundrer i forveien hadde profeten Jeremia videreformidlet Guds ord om 
Jerusalems sørgelige skjebne i form av en klagesang:

”Straffen over misgjerningen til mitt folks datter ble større enn straffen 
over Sodomas synd. Den ble ødelagt på et øyeblikk, uten at noen løftet 
en hånd. ... De som falt for sverdet, har det bedre enn de som dør i hun-
gersnød. ... Barmhjertige kvinner kokte sine barn med egne hender. De 
ble mat for dem mens mitt folks datter ble knust.” (Klag. 4, 6-10)

 Etter disse hendelsene bestemte Titus seg for å storme tempelet, men han 
håpet til det siste å skåne det fra ødeleggelse. Romerne hadde satt fyr på søylehal-
lene for å lage en vei inn i tempelet. Dagen etter befalte Titus at brannen skulle 
slukkes. Mens romerske soldater forsøkte å slokke ilden i den indre forgården, gikk 
de jødiske opprørerne til angrep. I sammenstøtet kastet en romersk soldat et bren-
nende trestykke inn gjennom en av dørene til selve tempelet. Snart stod hele byg-
ningen i brann. Titus’ forsøkte å få stanset brannen, men forgjeves. Soldatene fulgte 
ikke lenger ordre. Slik beskriver historikeren og øyenvitnet Josefus det som videre 
skjedde:

”Mens templet brant, røvet soldatene alt de kom over, og drepte alle 
som ble pågrepet. De hadde ingen medlidenhet med alder, ingen aktel-
se for det hellige; barn og gamle, verdslige så vel som prester ble myrdet 
for fote. Krigen rammet alle lag av befolkningen, uansett om de for-
svarte seg eller ba om nåde. Den knitrende lyden av ilden som flammet 
opp i stadig videre omkrets, blandet seg med de falnes jammer-rop; 
tempelklippens høyde og den brennende bygningens størrelse fikk det 
til å se ut som om hele byen stod i brann. Og mer skremmende enn 
noe man kunne forestille seg, var det skingrende kor som steg opp og 
ble stående og skure i luften. De romerske krigshyl når de støtte sam-
men med fienden, opprørernes ramaskrik der de så seg omringet av 
ild og sverd, og jammerrop fra mennesker som var avskåret fra enhver 
retrettmulighet.” (Den jødiske krig, s. 432-433)

 Romerne så nå ingen grunn til å skåne bygningene omkring det brennen-
de tempelet og satte fyr på dem. Men selv om tempelet hadde brent ned, var ikke 
kampene over. Flere opprørere hadde forskanset seg i Herodes’ palass i Øvrebyen, 
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som var en svært solid bygning. Romerne bygget en voll omkring palasset og klarte 
etter hvert å innta det. I seiersrus stormet soldatene gjennom gatene og drepte alle 
de kom over. Snart stod også byen i flammer. 
 Kong Herodes den store hadde med sine mange byggeprosjekter gjort Je-
rusalem til en nærmest uinntakelig by. Da Titus neste dag kom inn i Jerusalem, 
ble han slått av undring over at de faktisk hadde klart å innta denne byen. Josefus 
forteller:

”Da Titus rykket inn i byen, måtte han beundre de solide forsvarsan-
leggene og ikke minst de massive tårnene som tyrannene [opprørerne] 
i sitt avsind hadde forlatt. Idet han betraktet deres kompakte høyde, 
størrelsen på de enkelte stenene og deres nøyaktige sammenføyninger, 
utbrøt han: ”Vi har hatt Gud med oss i kampen, og det var Gud som 
drev jødene ned fra festningsverkene, for hva kunne vel menneske-
hender eller maskiner utrette mot disse tårnene?” ... Da han senere 
tilintetgjorde resten av byen og jevnet murene med jorden, lot han disse 
tårnene bli stående som minnesmerker over hans egen gode lykke som 
hadde stått ham bi og latt ham bli herre over uinntakelige befestninger.” 
(Den jødiske krig, s. 446)

”Så felte Pilatus den dom at det skulle skje slik som de ba om. ... 
Da de førte Ham bort, stanset de en mann, Simon fra Kyréne... Og 
de la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor 
folkemengde fulgte Ham, og det gjorde også noen kvinner som 
sørget og klaget over Ham. Men Jesus snudde seg til dem og sa: 
”Jerusalems døtre, gråt ikke over Meg, men gråt over dere selv 
og over deres barn! For se, dager skal komme da dere skal si: Sa-
lige er de ufruktbare, de morsliv som aldri har født, og de bryster 
som aldri har gitt die...”” 
           (Luk. 23, 25-29)

Om profetene som omtales i Jeremias klagesang (Klag. 4, 13), står det:

”Dine profeter har sett falske og tomme syner for deg. De avslørte ikke din 
misgjerning, så dine bortførte fanger kunne vende tilbake. Nei, byrdene de så 
for deg, var falske og forførende.” (Klag. 2, 14)

Ifølge Josefus var det mange falske profeter i Jerusalem mens romerne forsøkte 
å innta byen. De spådde fred og ingen fare for jødene som befant seg der (se Den 
jødiske krig s. 434).
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 Slik hadde Jeremia beskrevet det samme i sin klagesang århundrer i for-
veien:

”Kongene på jorden og alle som bor i verden, trodde ikke at noen mot-
stander og fiende kunne komme inn gjennom portene i Jerusalem. 
Men likevel skjedde det, på grunn av [de falske] profetenes synder og 
prestenes misgjerninger. De utøste rettferdiges blod midt iblant henne.” 
(Klag. 4, 12-13)

 – ”Jerusalem, Jerusalem, hun som steiner profetene og steiner dem som 
er sendt til henne...”  (Matt. 23, 37). Jødene og Jerusalem, Daniels folk og hans 
hellige stad (Dan. 9, 24), hadde ikke tatt imot Guds budbærere og Hans tilbud om 
frelse. ”Hvem av profetene ble ikke forfulgt av deres fedre?” hadde Stefanus sagt til 
de jødiske lederne. ”De drepte dem som på forhånd forkynte om Den rettferdiges 
komme. Dere ble nå de som forrådte Ham og ble Hans drapsmenn...” (Apg. 7, 52-
53). Nettopp derfor gikk det som det gjorde.

”Da Pilatus så at han ikke kunne utrette noe, men at det i ste-
det holdt på å bli opprør, tok han vann og toet sine hender foran 
folkemengden. Så sa han: ”Jeg er uskyldig i denne rettferdiges 
blod. Dette får bli deres sak.” Og hele folket svarte og sa: ”Hans 
blod får komme over oss og våre barn!” Så gav han dem Barab-
bas fri. Og da han hadde pisket Jesus, overlot han Ham til å kors-
festes.” 
     (Matt. 27, 24-26)

”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. ... 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)

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

”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 
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jorden. Og de skal ikke la det bli stein tilbake på stein i deg, fordi du 
ikke kjente din besøkstid.”” (Luk. 19, 41-44)

 Ifølge Josefus døde over en million mennesker under beleiringen av Jeru-
salem, mens 97 000 ble tatt til fange. Flertallet var tilreisende jøder som hadde 
kommet til Jerusalem i anledning de usyrede brøds høytid, og som derfor ble 
fanget i byen. Den store menneskemengden gjorde at det utbrøt pest i byen. Mange 
omkom i denne, og enda fler i hungersnøden som fulgte. Resten ble drept av sine 
landsmenn eller av romerne. Tempelet og resten av byen ble brent, og bymurene 
ble revet ned. Josefus forteller:

”Det var nå ikke lenger noe igjen som soldatene kunne myrde eller 
plyndre... Caesar befalte da at hele byen og tempelet skulle jevnes med 
jorden. Bare de tre tårnene ... som raget opp over de andre, og den 
vestlige del av ringmuren lot han bli stående... tårnene som et vitnes-
byrd for kommende slekter om hvor stolt og mektig den byen hadde 
vært som de heltemodige romerne hadde beseiret. Resten av ring-
muren ble så fullstendig jevnet med jorden at den som senere besøkte 
området, ikke ville ha kunnet tro at det noensinne hadde vært bebodd.” 
(Den jødiske krig, s.450)

 Slik ble Jesu ord om staden og helligdommen oppfylt: 

”De skal jevne deg [Jerusalem] 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, 44)

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

 Det ble ikke stein tilbake på stein av den bygningen som en gang hadde 
vært en illustrasjon av frelsesplanen, men som jødene hadde gjort til et symbol for 
sin nasjonale stolthet. Det ble som Jeremia hadde sagt i sin klagesang over byen:

”...Steinene i helligdommen ligger spredt ved alle gatehjørner. ... Herren 
har oppfylt sin harme. Han har utøst sin brennende vrede. Han tente 
en ild i Sion, den fortærte hennes grunnvoller. Kongene på jorden og 
alle som bor i verden, trodde ikke at noen motstander og fiende kunne 
komme inn gjennom portene i Jerusalem. Men likevel skjedde det, 
på grunn av profetenes synder og prestenes misgjerninger. De utøste 
rettferdiges blod midt iblant henne.” (Klag. 4, 1. 11-13)

”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)
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Her følger et utdrag fra Jeremias klagesang. Legg merke til hvordan Gud sier Han 
står bak ødeleggelsene, mens det i praksis er fiendehæren som utfører dem (jf. Kap. 21).

”Se hvordan Herren omslutter Sions datter med sin vredes skyer! ... I sin vrede har 
Han revet ned festningsverkene til Judas datter. Han har slått dem til jorden. 
... 
Han har trukket sin høyre hånd tilbake da fienden nærmet seg [Gud har trukket sin 
beskyttelse tilbake, jf. hendelsen med giftslangene, Kap. 21]. Han har flammet opp 
mot Jakob som en brennende ild, som fortærer alt rundt omkring.
 ... 
Herren er blitt som en fiende. Han har ødelagt Israel. Han har ødelagt alle hennes 
borger. Han har lagt hennes festningsverker i ruiner og latt det bli mye sukk og klage 
i Judas datter. 
... 
I sin brennende harme har Han vraket både konge og prest. Herren har forkastet sitt 
alter, Han har oppgitt sin helligdom. Murene rundt hennes borger har Han overgitt 
i fiendens hånd. 
... 
Han satte seg fore å ødelegge muren til Sions datter. Han strakk ut målesnoren. Han 
drog ikke sin hånd tilbake fra ødeleggelsen. Derfor lot Han festningsvollen og muren 
klage. De lå sammen, forfalt. Hennes porter har sunket til jorden. Han har ødelagt 
og sprengt hennes bommer. 
... 
Alle som går forbi, slår hendene sammen mot deg. De spotter og rister på hodet over 
Jerusalems datter: ”Er dette den staden som er kalt den fullkomne skjønnheten, hele 
jordens fryd?” Alle dine fiender gaper mot deg med sin munn. De spotter og skjærer 
tenner. De sier: ”Vi har ødelagt henne! Sannelig, dette er den dagen vi har ventet på. 
Vi har nådd den, vi har sett den!”

Herren har gjort det Han hadde planlagt. Han har oppfylt sitt ord, det Han gav 
befaling om i tidligere dager. Han har revet ned og ikke vist skånsel. Han lot fienden 
glede seg over deg. Han har opphøyet dine motstanderes horn.
...
Du, Sions datters mur, la tårene renne som en bekk dag og natt. ... Løft dine hender 
frem for Hans åsyn for dine små barns liv. De faller utmattet av sult på alle gate-
hjørner.
...
Skal kvinnene ete sin egen livsfrukt, de små barna de bærer i hendene? Skal prest og 
profet bli slått i hjel i Herrens helligdom? 

Ung og gammel ligger på jorden i gatene. Mine jomfruer og mine unge menn har 
falt for sverdet. Du slo dem i hjel på din vredes dag. ... På Herrens vredes dag var 
det ingen som fikk slippe unna eller overleve. Dem som jeg har båret i hendene og 
oppfostret, de er utslettet av min fiende.” 
                (Klag. 2)

Jerusalem omringet av krigshærer


