
 

 

 
November 2022                                       Norsk           
Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo 

hos dem, og de skal vere hans folk, og Gud selv 

skal vere hos dem.                                 
                                                          (Offb. 21,3) 

_____________________________________ 
Det begynner i det små! 

It starts very small! 
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Da det israelske folket vendte tilbake til Israel fra fangenskapet i Babylon, begynte de 

umiddelbart å gjennoppbygge det ødelagte tempelet.  Herodes den store utsmykket det senere til sin 

fulle prakt. For Jødene var tempelet det stedet hvor Gud selv var tilstede. Deres fedres Gud, Jahve, 

han som viste seg for Moses i den brennende busken, bodde i tempelet, bak forhenget i det aller 

helligste. Jesus gikk også ofte til tempelet for å be. Men bygningen i all sin prakt og skjønnhet 

mistet noe av sin enerådende betydning ved Jesu ord til den samaritanske kvinnen ved Jacobs brønn. 

Samaritanerne hadde en egen tradisjon for å tilbe Gud oppe på Gerizim-fjellet. Jesus sa til den 

samaritanske kvinnen at den sanne tilbeder var mindre opptatt av stedet de ba på, og mer opptatt av 

å tilbe i i «ånd og sannhet» (Joh 4,23). Slik avslørte Jesus til sine etterfølgere at Gud alltid vil være 

nær sine skapninger, menneskebarna, på samme måte som en mor eller far for barna sine uansett 

sted. 

 

Jesus sin Gud – hans Far – lengter etter sine barn. Han vil allerede nå bo sammen med oss. 

Ved tidens ende, sier Johannes som skrev om sin apokalyptiske åpenbaring, vil Gud i sitt himmelske 

Jerusalem for alltid bo sammen med sitt folk. Dette stedet, det nye Jerusalem, vil være så skjønt at 

det kann sammenlignes med en brud som har pyntet seg for sin brudgom. (Åp.21,2) Og denne 

skjønnhet og vitaliteten stråler igjennom til deg og dine allerede nå. Gud er midt i blandt oss og vil 

være sammen med deg og meg. 

 

Tomáš forteller: „Slik som det jødeiske folket må ha følte det i de 70 årene i utenlandsk 

fangenskap, mens deres tempel i hjemmlanet ble ødelagt, slik hadde jeg det også for en tid tilbake.  

Plutselig var alt tungt og meningsløst. I slike tider er det at diabolske krefter, som vil ødelegge og 

rive istykker, er i virksomhet. Jeg klarte bare et øyeblikk av gangen. I denne perioden var jeg i et 

veldig mørke. En gang hvor jeg hadde noen timer fri, spurte jeg meg selv: «Hva gjør jeg nå». Da 

kom jeg til å tenke på faren min, og jeg ringte til han helt spontant. Vi avtalt og møtes til middag. 

Det ble et veldig god og dypt møte oss to imellom. Når vi gikk hver til vårt denne kvelden, kjente 

jeg at jeg hadde fått tilbake freden i min sjel. Det var Jesus midt i blandt oss som bevirket dette. Det 

er i de små øyeblikkene, at himmelen opner seg. Det begynner i det små! It’s starts very small!“ 
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