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Friður sé með yður! 
(Jóh 20,19) 

______________________________________ 
Á himnum verður friður! 

Heaven will be peace! 
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Kæru vinir orðsins, 
 

„og nú er afi þinn þarna uppi á himnum,“ segjum við við börnin þegar við tölum við 
þau um dauðann og bendum upp til himna. En er Guð, sem við trúum að gæti látinna ástvina 
okkar, raunverulega „þarna uppi“? „Himinninn er á milli okkar“ segir í bókartitli. Ættum við 
að núna líta „upp“ eða einhvers staðar þess „á milli“? 

 
Ég man enn eftir því þegar gamall prestur dó. Á síðustu vikum lífs hans heimsótti ég 

hann daglega. Hann þjáðist af alvarlegri mæði. Síðustu spor hans í lífinu einkenndust af 
mikilli baráttu, sérstaklega þar sem hann varð stöðugt að berjast fyrir því að ná andanum. Í 
fyrstu töluðum við mikið saman og báðum saman. Hann vildi hlusta. En síðustu dagana gátum 
við bara haldist í hendur og ég sat hjá honum í kyrrðinni og þoldi þjáningar hans með honum. 
Einn morguninn fékk ég skilaboð um að hann hefði dáið. Ég fór strax til hans. Hann var þegar 
kominn í kistuna. Ég stóð frammi fyrir honum og baðst fyrir. Ég horfði á andlit hans í langan 
tíma. Frá honum stafaði djúpum friði. Ég varð altekinn djúpri fullvissu sem ég tjáði mildum 
orðum: „Þú ert kominn á leiðarenda! Þú hefur verið tekinn upp í leyndardóm Guðs.“ Þrátt 
fyrir sorgina gekk ég með frið í sál og huggun í anda frá kistu hans. 

 
Kæru vinir orðsins, eftir dauða sinn birtist Jesús vinum sínum aftur og aftur. Hann, 

hinn látni, var lifandi. Og hann þreyttist aldrei á að segja vinum sínum frá því sem hann hafði 
fundið „á himnum“, handan við mörk hins jarðneska lífs: FRIÐ. Í eitt skipti segir hann 
þrisvar: „Friður sé með yður!“ Ég sá þennan frið í andliti hins látna prests. Þessi friður bíður 
okkar allra – hvort það er uppi eða annars staðar skiptir ekki máli. Það er mikilvægt að við 
gerum allt sem unnt er í dag til þess að þessi friður geti ríkt í okkur sjálfum og okkar á milli. 
Þegar við skynjum hann, þá upplifum við það sem verður að endingu takmarkalaust: 
FRIÐUR. Á himnum verður friður! – Heaven will be peace!  
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