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Noen bøker i Bibelen er nok mindre lest av en del kristne i dag, og Esras bok er kanskje en av 
disse. Men Paulus lærer oss at hele Bibelen er inspirert av Gud og nyttig for våre trosliv (2 Tim 
3,16-17). Boken er skrevet ca. 500 f.Kr. og handler bl.a. om jødenes hjemkomst til Juda 
(Israel) etter å ha vært i eksil i Babylon. Bakgrunnen for at de havnet i eksil var at israelittene 
hadde latt landet bli forurenset med stor umoral, og i tråd med Sitt ord kastet Gud dem ut av 
landet og lot tempelet, Guds hus, bli ødelagt (3 Mos 18,3; 26-28; Jer 52,17). De var nemlig 
kalt til å være et hellig folk (3 Mos 19,2). I historien i Esras bok finner vi paralleller til noen 
åndelige sannheter. 

LA GUD VEKKE DIN ÅND  
Når israelittene reiste hjem fra Babylon, startet det hele med en åndelig vekkelse, først ved at 
perserkongen Kyros ble vakt av Gud, deretter blant israelittene (Esra 1,1-3; 5). En vekkelse 
starter ved at Gud begynner å vekke mennesker i deres ånd, og dette kan skje blant oss i 
dag, siden i vår tid utøses Den hellige ånd på hver den som tror. Jesus kaller på oss og sier 
«Våkn opp og styrk det som ennå er igjen» (Åp 3,2) på samme måte som Kyros kalte på 
«hver den som er igjen» blant Israels folk (Esra 1,4). 

GLED DEG OVER GRUNNVOLLEN GUD HAR LAGT  
I Esra 3,11-12 blir grunnvollen til det nye tempelet i Jerusalem lagt, som fører til både glede 
og sorg blant israelittene. De som gråt, gjorde det sannsynligvis fordi de så at det nye 
tempelet ikke ville bli like storslått som det forrige, en tankevekker til oss om hvordan vi 
reagerer når det kommer en ny vekkelse. Vil vi kunne glede oss over det Gud gjør, eller vil vi 
være kritisk fordi det ikke skjer på samme måte som forrige gang?  
	 I v. 13 leser vi at folket jublet med høy røst når grunnvollen var lagt. Vi har desto større 
grunn til å juble, for Gud har lagt ned en evig grunnvoll for oss i Jesus Kristus (1 Kor 3,11). I 
Jesus har Gud lagt fundamentet for frihet fra døden og åpnet døren for et nytt liv i Ham. På 
denne grunnvollen kan Gud bygge oss opp til templer for Ham, og det er noe å juble over. 

NÅR GUDS FOLK VÅKNER, ANGRIPER FIENDEN  
Når grunnvollen var lagt, hørte israelittenes fiender om det, og de prøvde etter hvert å få 
stoppet byggingen (Esra 4,1-4). Den åndelige sannheten som reflekteres her, er at når Guds 
folk våkner, så angriper fienden (se f.eks. starten på Jesu virksomhet, Luk 3,21-22; 4,1). Når 
det kommer en sann vekkelse, så vil dette manifestere seg på en synlig måte. Djevelen kan 
tåle lunke kristne som ikke synliggjør sin tro, men han hater å se at mennesker bygges opp til 
templer for Gud og han ønsker å rive det ned. Dette er noe kristne bør være bevisst på. 
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NÅR GUD BEVEGER SEG, KAN INGENTING STÅ IMOT  
Den neste perserkongen, Dareios, hadde også fått sitt hjerte vekket av Gud, slik at han stod 
på israelittenes side. Ingen kan stå imot Gud når Han er i bevegelse for å gjennomføre sine 
planer (Rom 8,31), så la Gud bevege seg fritt i ditt liv. 

	  

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Med menneskelig forstand kan tanken om slippe Gud helt løs i livet virke litt 
skremmende, for vi vet ikke alltid hvor det vil føre oss. Kan du tenke deg noen ting 
som gjør at vi holder litt igjen? Kanskje har du noen personlige erfaringer? 

• Har du opplevd noe du vil kalle en oppvåkning (vekkelse) i ditt eget liv, eller vært en 
del av en større vekkelse? Hva karakteriserte denne vekkelsen, og bar den noen 
synlige «frukter»? 

• En sann vekkelse gjør seg gjerne synlig spesielt ved at folk blir frelst, at de får en 
større tørst etter Guds ord, at Gud lovprises, at mennesker forandrer livsførsel og ofte 
ved tegn og mirakler. Dette betyr at Guds rike synliggjøres, noe som kan føre til at 
onde makter forsøker å ødelegge det Gud bygger opp. Har du opplevd noe som du 
vil omtale som en åndskamp midt i at Gud har beveget seg i ditt liv, i din menighet 
eller det kristne miljøet du var i?


