
 

 

 
November 2022                                slovenščina 
In slišal sem govoriti močan glas s prestola: »Glej, 

prebivališče Boga med ljudmi, prebival bo z njimi; in 

oni bodo njegovo ljudstvo in Bog sam bo med 

njimi.« 
(Razodetje 21,3) 

______________________________________ 
Začne se z zelo majhnim! 
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     Dragi prijatelji go4peace, 
 

Ko so se Judje vrnili iz babilonskega izgnanstva v rodni Izrael, so se lotili obnavljanja 

uničenega templja, ki je bil preproste oblike. Herod Veliki ga je kasneje veličastno okrasil. Za Jude 

je bil tempelj  Božji kraj. Bog njihovih očetov, Jahve, ki se je prikazal Mojzesu v gorečem grmu, je 

prebival tu, za velikim zagrinjalom, v Presvetem. Jezus je tudi pogosto šel v tempelj, da bi molil. 

Toda ta zgradba je kljub vsej svoji velikosti, lepoti in blišču za Jezusa izgubila vsakršen pomen. 

Samarijanki ob Jakobovem vodnjaku, ki je v skladu s svojo tradicijo Boga častila na gori Garizim, 

je Jezus rekel, da resnični častilci nebeškega Očeta ne častijo toliko na enem kraju kot pa »v duhu 

in resnici« (prim. Jn 4,23). Na ta način je Jezus svojim učencem, na katere je mogočna zgradba 

templja naredila velik vtis, dal vedeti, da si Bog vedno želi biti blizu ljudem, kakor je oče ali mati 

svojim otrokom. 

Bog Jezus – njegov Oče – hrepeni po svojih otrocih. On želi živeti z njimi danes. Ob koncu 

časov, kakor prerok Janez opisuje v Razodetju, bo Bog za vedno prebival med svojimi ljudmi – v 

nebeškem Jeruzalemu. On bo z njimi. Ta kraj bo tako lep, »kakor nevesta, ki se je ozaljšala za 

svojega ženina« (Raz 21,2). A vendar želi ta lepota, ta veselost, ki bo obstajala v nebesih, sijati od 

danes naprej. Bog želi biti s teboj in tvoj od zdaj naprej! On želi biti s tabo! 

 

Tomáš pravi: »Lahko razumem, kako so se morali Izraelci počutiti, ko je bil njihov tempelj 

leta 70 uničen, saj sem se tudi sam že počutil zelo na tleh. Kar naenkrat se je vse zazdelo težko in 

brez rešitve. In nato hud duh, tisti, ki zmeša štrene, pride na sceno. Kar mi v takih situacijah 

preostane, je, da ostanem v trenutku. Znova in znova prav v tem trenutku. Pred časom sem bil v 

veliki temi. Imel sem nekaj prostih ur in pojavilo se mi je vprašanje: Kaj boš počel sedaj? V tistem 

trenutku mi je na misel prišel oče. Spontano sem ga poklical in zmenila sva se, da se dobiva na 

kosilu. Bilo je tako lepo in globoko srečanje. Ko sva se poslovila, sem v srcu znova začutil mir. 

Jezus med nama je storil to. To so majhni trenutki, ko se nebo odpre – začne se z malim! Začne se 

z zelo majhnim!« 

 

Za ekipo go4peace                  Meinolf Wacker 


