
 

 

 
November 2022                               rumänisch           
Iată cortul lui Dumnezeu împreună cu oamenii! 

El va locui împreună cu ei, iar ei vor fi poporul 

lui şi el, Dumnezeu cu ei, va fi Dumnezeul lor. 
                                                          (Ap. 21,3) 

_____________________________________ 
Începe în lucrurile mici! 

It starts very small! 
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Când poporul evreu s-a întors din exilul din Babilon în patria sa, Israel, a început să 

reconstruiască templul distrus într-o formă mai simplă. Mai târziu, Irod cel Mare l-a decorat 

magnific. Pentru evrei, Templul era locul lui Dumnezeu. Dumnezeul părinților lor, Iahve, care i se 

arătase lui Moise în tufișul arzător, locuia aici, în spatele perdelei mari din Sfânta Sfintelor. Și Isus 

s-a urcat mereu și mereu la templu ca să se roage. Dar această clădire, în toată mărimea, frumusețea 

și splendoarea ei, și-a pierdut semnificația absolută pentru el. Femeii samaritene de la fântâna lui 

Iacob, care, potrivit tradiției sale, se închinau lui Dumnezeu pe muntele Garizim, i-a spus că 

adevărații închinători se închină Tatălui din ceruri nu atât într-un loc, cât "în duh și în adevăr" (cf. 

Ioan 4,23). Prin aceasta, Isus i-a făcut pe discipolii săi, care erau foarte impresionați de structura 

impunătoare a templului, să înțeleagă că Dumnezeu vrea să fie mereu aproape de om, ca un tată sau 

o mamă de proprii copii. 

 

Dumnezeul lui Isus - Tatăl său - tânjește după copiii săi. El vrea să locuiască deja astăzi cu 

ei. La sfârșitul timpului, așa cum descrie văzătorul Ioan în Apocalipsa sa, Dumnezeu va locui pentru 

totdeauna în mijlocul poporului Său - în Ierusalimul ceresc. El va fi cu ei. Acest loc va fi la fel de 

frumos "ca o mireasă împodobită pentru soțul ei!". (Fa 21,2) Dar această frumusețe și vivacitate 

care va fi în ceruri vrea să strălucească astăzi. Dumnezeu vrea să fie cu tine și cu ai tăi de acum 

înainte! El vrea să fie printre voi! 

 

Tomáš ne spune: "La fel cum trebuie să se fi simțit poporul evreu când templul său a fost 

distrus în anul 70, și eu am simțit același lucru. Dintr-o dată, totul a devenit dificil și fără perspectivă. 

Atunci Diabolos, dezorganizatorul, este la lucru. Ceea ce rămâne pentru mine este doar momentul. 

Mereu din nou momentul respectiv. Cu ceva timp în urmă am fost într-o astfel de beznă. Am avut 

câteva ore libere și mi-a venit întrebarea: Ce faci acum? În acel moment mi-am amintit de tatăl meu. 

L-am sunat spontan și am stabilit să luăm prânzul împreună. S-a dovedit a fi o întâlnire atât de 

frumoasă și profundă. Când ne-am luat rămas bun, am simțit că sufletul meu era din nou împăcat. 

Isus printre noi a făcut ca acest lucru să se întâmple. În momentele mici se deschide cerul: Începe 

în lucrurile mici! It’s starts very small!“ 
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