
 

 

 
Listopad 2022                                   po polsku           

«Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka 

wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On 

będzie "BOGIEM Z NIMI" 
                                                          (Ap. 21,3) 

_____________________________________ 
Zaczyna się od bardzo małego! 

It starts very small! 
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Kochani Przyjaciele go4peace! 

 

Kiedy naród żydowski wrócił do swojego rodzinnego Izraela z niewoli babilońskiej, 

rozpoczął odbudowę zniszczonej świątyni w prostej formie. Herod Wielki w późniejszym czasie 

upiększył ją wspaniale. Dla Żydów ta świątynia była miejscem Boga. Bóg ich ojców, Jahwe, który 

ukazał się Mojżeszowi w płonącym krzaku, mieszkał tu za wielką zasłoną w Miejscu Najświętszym.               

Jezus również poszedł do świątyni, aby się modlić. Ale ta budowla, w całej swojej wielkości, 

pięknie i splendorze, straciła dla niego absolutne znaczenie. Samarytance, która zgodnie ze swoją 

tradycją czciła Boga na górze Garizim, powiedział przy studni Jakuba, że prawdziwi czciciele 

oddają cześć Ojcu w niebie nie tylko w jednym miejscu, ale bardziej „w duchu i prawdzie”              

(por. J 4,23).  W ten sposób Jezus uświadomił swoim uczniom, którzy byli pod wielkim wrażeniem 

imponującej struktury świątyni, że Bóg zawsze chce być blisko ludzi, tak jak ojciec czy matka są 

dla własnych dzieci. 

 

Bóg Jezusa – jego Ojciec – tęskni za swoimi dziećmi. Chce z nimi już dzisiaj mieszkać.       

Na końcu czasów, jak to opisuje Jan w swojej Apokalipsie, Bóg na zawsze zamieszka pośród swego 

ludu – w niebiańskim Jeruzalem. Będzie z nimi. To miejsce będzie tak piękne „jak oblubienica, 

która przyozdobiła się dla swego narzeczonego” (Ap 21:2) Ale to piękno i witalność, które będą       

w niebie, chce już dzisiaj zabłysnąć. Bóg chce być z tobą i twoimi bliskimi od teraz! On chce być 

z wami! 

 

Tomáš opowiada: „Czułem się tak, jak musieli czuć się Żydzi, gdy ich świątynia została 

zniszczona w 70 roku. Nagle wszystko stało się trudne i bez perspektyw. Następnie zaczyna 

działać Diabolos, który wszystko komplikuje. Pozostaje mi wtedy tylko chwila. Każda chwila jest 

zawsze nowa. Jakiś czas temu byłem w takiej ciemności. Miałem kilka godzin wolnego i pojawiło 

się pytanie: co teraz zrobisz?  W tym momencie pomyślałem o moim ojcu. Zadzwoniłem do niego 

spontanicznie i umówiliśmy się na obiad. To było takie piękne i głębokie spotkanie. Kiedy się 

żegnaliśmy, znów poczułem spokój duszy. Jezus to uczynił. Są małe momenty, w których niebo 

się otwiera: Zaczyna się od bardzo małego! It’s starts very small!“ 
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