TIDEN FORUT FOR DEN STORE TRENGSEL OG JESU
KOMME
Fra denne store tale som Jesus holdt, mest sannsynlig på Oljeberget hvor de kunne ha utsikt
over Herodes storslagne tempel, kan vi utlede følgende:
- Jesus forlot templet og gikk ut. Da kom disiplene hans for å vise ham tempelbygningene.
Men han svarte og sa til dem: Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal ikke bli
stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned. Matt 24:1-2 NB
Det er her tydelig at Jesus talte om Jerusalems ødeleggelse i år 70 da både byen og templet
ble ødelagt av den romerske hærens 10. legion ledet av general Titus. Han forteller om en
total ødeleggelse hvor det ikke skulle levnes sten på sten. Historien bekrefter at dette ble
bokstavelig oppfylt.
Samtidig må det også sies at under denne lange og grusomme beleiringen, fantes det ikke en
eneste messiansk jøde igjen i byen. Hele menigheten hadde rømt byen og slo seg ned i byen
Pella på vestsiden av Jordan-elven, langt utenfor krigens grusomheter.
JESUS REFERERER OGSÅ JERUSALEM OG TEMPLET I EN SENERE TID
Det er også tydelig at Jesus også refererer til en tid som skulle komme lang tid etter at
Jerusalem ble ødelagt i år 70. Han beveger seg faktisk 2000 år inn i en fjern fremtid.
Han snakker om endetiden og de ting som skal skje umiddelbart og like før hans annet
komme.
Med dette viser han at det jødiske folket ikke skulle forbli i utlendigheten for bestandig men
at jødene ville vende tilbake til sine fedres land og sitt Jerusalem i tiden før hans gjenkomst.
Det ville også på den tiden eksistere et nytt tempel til erstatning for Herodes tempel som ble
ødelagt av romerne i år 70. Dette er helt i overenstemmelse med andre skriftsteder i Bibelen.
I de følgende vers taler Jesus til de jøder som ser og opplever hendelser forbundet med dette
nye templet og som han kaller "det hellige sted". Dette er tempelhøyden og templet.
- Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten Daniel har talt om, stå på det
hellige sted – forstå det, enhver som leser! – da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene.
Den som er på taket, må ikke gå ned for å ta med seg noe i huset. Og den som er ute på
marken, må ikke vende hjem for å hente kappen sin. Stakkars dem som er med barn og dem
som gir die i de dager. Men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. For
da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå, og
heller ikke mer skal bli! Og dersom ikke de dagene ble forkortet, da ville ikke noe kjød bli
frelst! Men for de utvalgtes skyld skal de dagene bli forkortet. Matt 24:15-22
For å utlegge disse versene klarere må vi gå tilbake til selve teksten. Han henviser til
profeten Daniel og bruker Daniels profeti i Dan 9:24-27 som bakgrunn for sin undervisning.
Hva står det så der?
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- Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige by til å innelukke frafallet og til å forsegle synder
og til å dekke over misgjerning og til å føre fram en evig rettferdighet og til å besegle syn og
profet og til å salve et Aller-helligste. Du skal vite og forstå: Fra den tiden et ord går ut om å
gjenreise og bygge Jerusalem, inntil en Salvet, en Fyrste, står fram, skal det gå sju uker og
sekstito uker. Det skal igjen settes i stand og bygges opp med gater og vollgraver, men under
tidenes trengsel.
Etter de sekstito ukene skal Den Salvede utryddes og intet ha. Byen og helligdommen skal bli
ødelagt av folket til en fyrste som kommer – og slutten på det er oversvømmelse. Og inntil
enden er det krig, ødeleggelse er fast besluttet.
Han skal stadfeste en pakt med mange for én uke. Midt i uken skal han bringe matoffer og
slaktoffer til å opphøre. På styggedommens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil
tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som volder ødeleggelsen.
Dan 9:24-27 NB
Daniel profeterte og forklarte at i de siste årene før Messias kommer tilbake til jorden som
Konge for å sette opp sitt rike, skal det finnes et folk kalt Israel. Det skal finnes et tempel i
Jerusalem og dette templet skal bli vanhelliget av en person, bare nevnt av Daniel som "han".
Vi vet at denne personen som inngår en pakt med det jødiske folket, er Antikrist. Denne
personen bryter offertjenesten som Levittene igjen har begynt med i den hensikt at alle nå
skal tilbe han som sin Messias og Gud. Antikristen er ødeleggelsens vederstyggelighet eller et
bilde av ham. Men jødene blir bedratt og tar imot ham som sin Messias:
- Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Kommer en annen i sitt eget
navn, ham vil dere ta imot! Joh 5:43 NB
Paulus underviser om denne personen at han krever å være deres Gud.
- Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så
han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud. 2Tess 2:4
Denne hendelse innvarsler den siste store trengsel og som absolutt er et kritisk punkt for
den jødiske nasjonen og deres folk. Denne hendelsen fører til at de som er forstandige av
folket og som har lest NT umiddelbart rømmer Jerusalem for å unngå å falle i Antikristens
vold. Det blir en masseflukt for disse. Det er ikke hverken tid eller anledning til å ta med seg
noe og heller ikke fullføre jobben med å ferdigstille hustaket.
VI SER AT DETTE AVSNITTET I JESU TALE HAR TYPISKE JØDISKE TREKK:
1. Het hellige sted (Templet i Jerusalem)
2. Området Judea (Del av landet Israel)
3. Sabbaten (Den jødiske helligdagen)
Dette tidsrommet da alle disse hendelsene skjer, er innenfor det Bibelen kaller Den store
trengsel. Denne trengselsperioden er nevn tre steder i Bibelen:
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- På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn. Det skal
komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dagen noe folkeslag ble til og til den
tiden. Men på den tiden skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken.
Dan 12:1 NB
- For da skal det bli en trengsel så stor som det ikke har vært fra verdens begynnelse til nå,
og heller ikke mer skal bli! Matt 24:21 NB
- Deretter så jeg – og se: En stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og
folk og tungemål. De sto for tronen og for Lammet, kledd i lange, hvite kapper, og med
palmegreiner i sine hender. Åp 7:9 NB
- Og en av de eldste tok til orde og sa til meg: Disse som er kledd i de lange hvite kappene –
hvem er de? Og hvor er de kommet fra? Jeg sa til ham: Herre, du vet det! Og han sa til meg:
Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har vasket sine kapper og gjort dem
hvite i Lammets blod. Åp 7:13-14 NB
Den store trengsel berører spesielt jødene men også alle andre mennesker på jorden. Det er
en trengselstid for alle messianske jøder, og troende over verden som har latt seg frelse etter
bortrykkelsen.

JESUS TALER OM SITT ANNET KOMME
Det er tydelig at Jesus nå gå videre og taler om sitt annet komme. Han kommer på en meget
spektakulær måte i det han blir synlig over hele verden.
Hans komme for menigheten i bortrykkelsen, skjer uten at verden ser det. Han kommer som
en tyv om natten og i et ny og et øyeblikk skjer bortrykkelsen. Jesus henter menigheten av
både den hensovede og de levende kristne uten at verden legger merke til det. Det eneste
som indikerer at Jesus har hentet sine er alle de millioner av mennesker som blir borte og
ikke kan finnes igjen. Slik som det hendte også med Enok som ble tatt levende opp til
himmelen. De lette etter ham men kunne ikke finne ham.
Hans annet komme derimot er som lynet når det slår ut fra øst og går like til vest. Det skjer
etter de dagers trengsel. Det betyr at Gud har forkortet de dagene og tiden for Jesus
kongedømme har kommet. Han kommer med de hellige som skal sitte på hvite hester og
kledd i blendende hvitt.
Vi finner at når Jesus kommer, vil det finnes folkeslag på jorden. Disse skal se Kristus komme
og de bryter ut i klagerop. Jødene som har gått igjennom den store trengsel og som har
overlevd, vil bli frelst i en ny Åndsutgytelse. De jøder som ennå befinner seg i utlendighet
(diasporaen) vil bli hentet av engler og ført tilbake til sitt eget land. Alle jøder endog de
såkalte tapte stammene, vil bli gjenforent med sine i Israel.
- Om de altså sier til dere: Se, han er ute i ørkenen! – så gå ikke dit ut. Eller: Han er i rommene
der inne! – så tro det ikke. For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, slik skal
Menneskesønnens komme være. Der hvor åtselet er, der skal gribbene samles. Men straks
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etter de dagenes trengsel skal solen bli formørket og månen skal ikke gi sitt skinn. Stjernene
skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da skal Menneskesønnens
tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se
Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Han skal sende ut
sine engler med veldig basunklang, og de skal samle hans utvalgte fra de fire vindretninger,
fra himmelens ene ende til den annen. Matt 24:26-31 NB
Etter dette oppretter Jesus sitt rike, som også er kalt riket for Israel (Ap.gj.1:6) og Kristus blir
konge over hele jorden og alle folkeslagene blir ham lydige.
- Deretter vil jeg vende tilbake og igjen bygge opp Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil
jeg igjen bygge opp, og jeg vil gjenreise den, for at resten av menneskene skal søke Herren, ja,
alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette.
Apg 15:16-17 NB
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