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vanskelige tider
Synes du det kan se mørkt ut rundt deg 
av og til? Kanskje det kan være vanskelig 
å tro at Gud skal klare å få skikk på livet 
ditt eller menigheten du er en del av. Kan-
skje synes du verden ser ut som den går fra 
vondt til verre? Det er håp! Esekiel hadde 
det trolig enda vanskeligere enn meg og deg. 
Guds medisin var en fornyet visjon og et
 profetisk ord å proklamere.

Profeten Esekiel opplevde noen av de verste 
hendelsene for Guds folk gjennom histo-
rien. I de 22 årene han tjente som profet gikk 
situasjonen for Israel og Jerusalem fra vondt 
til katastrofalt. Selv ble han bortført sammen 
med kong Jojakin og ca 10.000 andre inn-
byggere fra Jerusalem til Babylon. Kong 
Jojakin hadde gjort opprør mot babyloner-
kongen Nebukadnesar. Ni år senere, da den 
nye kongen, Mattanja også gjorde opprør, 
beleiret babylonerkongen Jerusalem. To år 
etter det igjen ble byen inntatt, murene revet 
ned og alt, inkludert tempelet brent ned.
 Israel som nasjon var borte. Davids 
by var i ruiner og tempelet eksisterte ikke 

mer… Og dette var ikke bare en nasjo-
nal tragedie. Det var jo dette folket, denne 
byen og dette tempelet alle Guds løfter 
og hele Guds plan var knyttet til. Hva 
skulle nå skje med Guds rike på jord?

gud tenner en lampe
Dårlige erfaringer får oss som regel til å 
snakke med større forsiktighet og nøle med 
å dele våre drømmer og visjoner. Men midt 
i denne ufattelige katastrofen kommer Gud 
til Esekiel og løfter han opp for å gi han en 
ny visjon. Profeten får et siste budskap å 
komme med. Et budskap om håp, om fram-
tid og om gjenreising. Gud skal igjen bygge 
enda et tempel, større og herligere enn noe 
som har vært før. Så var ikke Guds rike 
og Guds plan gått i grus likevel 
Peter sier i 2.Pet.1:19 at ”profetordet er som 
en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen 
gryr”. Aldri har det vært sannere enn for 
Esekiels siste budskap! Når alt syntes tapt, 
lover Gud igjen å gjenreise. Profetordet er 
ikke bare for de lyse tider, når hjertet er fullt 
av mot og det er lett å bekjenne. Det er en 
lampe som lyser på et mørkt sted. Og Ese-

kiels oppdrag var å fortelle Israels ætt alt han 
så.1 Guds profetiske folk har et oppdrag fra 
Gud å holde fast på og å gjøre kjent Guds 
løfter, også når de virker minst sannsynlige.

Tegninger til et tempel som 
aldri ble bygd?
Det er likevel noe underlig med denne visjo-
nen. For hvis du studerer historien finner 
du at dette templet aldri ble bygd i Jerusa-
lem. Enda Gud viser profeten bygget fra 
alle vinkler og himmelretninger, bruken 
og hvordan tempelet skal bli til velsig-
nelse for nasjonen og nasjonene. Hvorfor 
gjorde han det? Fordi tempelet ble bygd, 
eller blir bygd, bare ikke fysisk i Jerusalem. 
 Det finnes en vidunderlig detalj ved 
dette bygget, som Gud lar profeten få se. 
I Esekiel 41:17b)-20 står det om et bilde 
som finnes overalt på tempelet, ”både inne i 
templet og utenfor, rundt om på alle veggene inne 
og ute (…) rundt omkring i hele templet”. Det 
er bildet av en kjerub som har et men-
neskeansikt og et løveansikt. Dette er Jesu 
merke. Han er det som er Menneskesøn-
nen og Løven av Juda, Ordet som ble men-

Lev i lyset
 fra profetordet

Gud har aldri vært skremt av vanskelige tider. Han har alltid 
kontroll. Han vet hva han vil og vet at han har alt han trenger 
for å fullføre det også! Og om det skulle være vanskelig å se 
det, har han gitt oss det profetiske ordet, som er 
”en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr”.

1. Esek.40:4
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neske og seierherren fra Golgata. Han var 
det som sa om Herodes tempel, ”Riv ned 
dette tempel og jeg skal reise det opp på 
tre dager!”, og Johannes hjelper oss med å 
forklare at ”tempelet han talte om var hans 
egen kropp”.2 Esekiel fikk se Guds endelige 
tempel, Jesu legeme; menigheten, du og jeg!

lampen lyser fortsatt
Esekiels profeti om Jesu tempel gjelder 

fortsatt. Profetordet lyser fortsatt for oss 
som lever i dag. Gud bygger et hus for sin 
Sønn, et hus som bærer hans merke ”inni og 
utenfor, rundt om på alle veggene og rundt 
omkring i hele templet”; et hus som er fylt av 
Ham! Synes du menigheten er under press 

eller ikke vokser den veksten du lengter 
etter? Løft profetlampen opp! Be og bekjenn 
i henhold til Guds ord; tempelet skal bygges, 
huset skal bli herlig, og liv og legedom 
skal strømme ut fra det til alle mennesker.3

Esekiels tempel er ikke den eneste profet-
lampen Gud har gitt deg og meg. Gud har 
gitt oss så mange løfter og trolig har Gud 
talt ord til deg personlig som lyser fortsatt, 

uansett hvor mørk 
plassen du 
befinner deg på er. 

Esekiel fikk i opp-
drag å fortelle om 
denne visjonen for 
Israels ætt, enda det 
var ingenting i det 
synlige som gjorde 

visjonen særlig sannsynlig. Han skulle ikke 
være stille med det han så. Gud sier gjennom 
en annen profet, Jesaja4, at han har satt ut 
vaktmenn som skal minne Herren (NB88) og 
ikke gi Herren ro før han bygger Jerusalem 
opp igjen og gjør byen til en lovsang på jorden.

Paulus formaner sin disippel Timoteus 
om å ”stride den gode strid” i henhold til 
profetord som var talt til ham.5 Vi trenger 
å løfte profetlampen. Vi trenger å finne 
nytt mot selv og stride i henhold til løf-
tene. Vi trenger å løfte hverandre opp 
ved stadig og bekjenne hva Gud har sagt 
over oss. Gi lys til hverandre ”inntil dagen 
gryr”. Og vi trenger å være Guds vakt-
menn som ikke unner Han ro, men minner 
han og ”aldri tier, verken dag eller natt”!

”Derfor står også profetordet så mye fastere for 
oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det 
er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen 
gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter.” 

(2 Pet 1,19)
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« – Gud bygger et hus for sin Sønn, 
et hus som bærer hans merke ”inni 
og utenfor, rundt om på alle veggene 
og rundt omkring i hele templet”; 
et hus som er fylt av Ham!

2. Joh 2;19, 21 3. Esek 47

4. Jes 62;6-7

5. 1 Tim 1;18


