
 

 

 
Nëntor 2022                                   shqip           
Ja tenda e Hyjit me njerëz! Hyji do të banojë me 

njerëz! Ata do të jenë populli i tij, kurse Ati, vetë 

Hyji, do të jetë me ta.                                 
                                                         (Zbulesa 21,3) 

_____________________________________ 
Fillon me gjërat e vogla! 

It starts very small! 
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Kur populli hebre u kthye në Izrael në vendin e origjinës, nga mërgimi i tyre në Babiloni, 

ata filluan të punojnë për të rindërtuar në një formë të thjeshtë tempullin e shkatërruar. Herodi 

i Madh më vonë e projektoi atë në mënyrë madhështore. Për hebrenjtë tempulli ishte vendi i 

Perëndisë. Perëndia i etërve të tyre, Jahwe, që iu shfaq Moisiut në ferrishten që digjej, “banonte” 

pas perdes së madhe në vendin e shenjtë. Edhe Jezusi u ngjit në tempull për t'u lutur. Por kjo 

ndërtesë, me gjithë përmasat, bukurinë dhe shkëlqimin e saj, humbi kuptimin e saj absolut për 

të. Gruas samaritane në pusin e Jakobit, e cila sipas traditës së saj adhuronte Perëndinë në malin 

Gerizim, ai i tha se adhuruesit e vërtetë e adhurojnë Atin në qiell më pak në një vend dhe më 

shumë "në frymë dhe në të vërtetë" (krh. Gjn 4,23). Me këtë, Jezusi u la dishepujve të tij, të 

cilëve u bëri shumë përshtypje struktura mbresëlënëse e tempullit, të kuptojnë se Zoti dëshiron 

të jetë gjithmonë pranë njerëzve, ashtu si babai ose nëna me fëmijët e tyre. 

Perëndia e Jezusit - Ati i tij – ka etje për fëmijët e tij. Ai dëshiron të jetojë me ta sot. Në 

fund të kohës, siç e përshkruan shikuesi Gjoni në Apokalipsin e tij, Zoti do të banojë 

përgjithmonë në mes të popullit të tij - në Jerusalemin qiellor. Ai do të jetë me ta. Ky vend do 

të jetë po aq i bukur "si një nuse që është stolisur për burrin e saj!" (Zbul. 21:2) Por kjo bukuri 

dhe vitalitet që do të jetë në parajsë dëshiron të shkëlqejë sot. Zoti dëshiron të jetë me ju që tani 

e tutje! Ai dëshiron të jetë me ju! 
 

Tomáš tregon: «U ndjeva ashtu siç duhet të jetë ndjerë populli hebre kur tempulli i tyre 

u shkatërrua në vitin ‘70. Papritur gjithçka u bë e vështirë dhe pa perspektivë. Pastaj Djalli, 

rrëmujëbërësi, është në punë. Ajo që më mbetet atëherë është vetëm momenti. Çdo moment 

është gjithmonë i ri. Disa kohë më parë isha në një errësirë të tillë. Kisha disa orë pushim dhe 

më erdhi pyetja: Çfarë po bëj tani? Në atë moment mendova për babain tim. E thirra spontanisht 

dhe u organizuam të takoheshim për drekë. Ishte një takim kaq i bukur dhe i thellë. Ndërsa u 

përshëndetëm, e ndjeva shpirtin tim të qetë përsëri. Jezusi mes nesh e bëri këtë. Ka momente të 

vogla në të cilat qielli hapet: Fillon me gjërat e vogla! It starts very small!“ 
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