
 

 

 
Nóvember 2022                                   á íslensku 

Sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og 

hann mun búa hjá þeim, og þeir munu vera 

fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim..                                 
                                                          (Opb. 21,3) 

_____________________________________ 

Það hefst i hinu smáa!! 

It starts very small! 
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Kæru vinir go4peace, 

 

Þegar Gyðingar sneru aftur til heimalands síns, Ísraels, úr útlegðinni í Babýlon, tóku 

þeir til starfa við að endurreisa eyðilagt musterið í einfaldri mynd. Heródes mikli fullgerði það 

síðar stórkostlega. Fyrir Gyðinga var musterið staður Guðs. Guð feðra þeirra, Drottinn, sem 

birtist Móse í brennandi runnanum, bjó hér á bak við fortjaldið mikla í Hinu allra helgasta. 

Jesús fór líka upp í musterið til að biðjast fyrir. En þessi bygging, í allri sinni stærð, fegurð og 

prýði, missti hina algjöru merkingu sína í augum hans. Við samversku konuna við 

Jakobsbrunninn, sem samkvæmt hefð sinni tilbað Guð á Garísímfjalli, sagði hann að sannir 

tilbiðjendur tilbiðji Föðurinn á himnum ekki svo mjög á ákveðnum stað heldur fremur „í anda 

og sannleika“ (sbr. Jh 4, 23). Með þessu lét Jesús lærisveina sína, sem voru mjög hrifnir af 

hinni glæsilegu byggingu musterisins, skilja að Guð vill alltaf vera nálægt fólki, eins og faðir 

eða móðir er við eigin börn. 

 

Guð Jesú – Faðir hans – þráir börn sín. Hann vill búa með þeim í dag. Í lok tímans, 

eins og sjáandinn Jóhannes lýsir því í Opinberun sinni, mun Guð að eilífu búa mitt á meðal 

fólks síns – í himneskri Jerúsalem. Hann mun vera með þeim. Þessi staður verður jafn fagur 

og brúður „er skartar fyrir manni sínum!“ (Opb 21:2) En þessi fegurð og lífskraftur sem verður 

á himnum vill skína í dag. Guð vill vera með þér og þínum héðan í frá! Hann vill vera með 

þér! 

 

Tomáš segir frá: „Mér leið eins og Gyðingum hlýtur að hafa liðið þegar musteri þeirra 

var eyðilagt árið 70. Allt í einu varð allt erfitt og vonlaust. Þá er Diabolos, sá sem öllu spillir, 

að verki. Það sem er eftir fyrir mig þá er aðeins andartakið. Hver stund er alltaf ný. Fyrir 

nokkru síðan var ég staddur í svona myrkri. Ég átti frí í nokkra klukkutíma og spurningin kom 

til mín: Hvað ertu að gera núna? Á þeirri stundu hugsaði ég um föður minn. Ég hringdi í hann 

án umhugsunar og við ákváðum að hittast í hádegismat. Þetta var svo fallegur og góður fundur. 

Þegar við kvöddumst fann ég aftur frið í sálinni. Jesús meðal okkar gerði það. Það eru litlu 

stundirnar sem opna himininn: Það hefst í hinu smáa! It starts very small!" 

 

fyrir go4peace liðið                                               Meinolf Wacker 


