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Hle, Boží stánek s lidmi. Bude přebývat s nimi a 

oni budou jeho lid, a sám Bůh bude s nimi.                                 
                                                          (Zj. 21,3) 

_____________________________________ 
Začíná to v maličkostech! 

It starts very small! 
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     Milí přátelé go4peace! 

 

Když se židovský národ vrátil z babylonského exilu do rodného Izraele, stálo hodně úsilí 

dát zničený chrám prosté podoby do původního stavu. Herodes Veliký mu později dodal skvostný 

vzhled. Pro Židy byl chrám místem Boha. Bůh jejich otců, Jahve, který se zjevil Mojžíšovi v hořícím 

trnitém keři, přebýval tady za velkou oponou Všech Svatých. Také Ježíš se vždy chodil modlit ke 

chrámu. Tato stavba v celé své kráse a velikosti pro něj stejně ztratila svůj absolutní význam. 

Samařance u Jákobovy studny, která podle své tradice uctívala Boha na hoře Garizim, říkal, že praví 

ctitelé nebeského Otce neuctívají Boha na nějakém místě, ale spíše „v duchu a pravdě“ (srov. Jan 

4,23). Tak mohli i mladí muži, kteří byli ohromeni impozantností chrámu, porozumět tomu, že jim 

Bůh chce být vždy blízko, stejně jako otec a matka svým vlastním dětem. 

 

Bůh – Ježíšův otec – touží po svých dětech. Už dnes s nimi chce přebývat. Na konci času, 

tak se píše v Janově zjevení, bude přebývat Bůh uprostřed svého národa – v rodném Jeruzalémě. 

Bude s nimi. Toto místo bude tak pěkné, „jako nevěsta ozdobená pro svého muže!” (Zj. 21,2) I tak 

už však může tato krása a živost, která bude pak v nebi, zářit naplno i dnes. Bůh chce být u Tebe a 

Tvých blízkých právě teď! Chce být mezi vámi.  

 

Tomáš vypráví: „Stejně tak jak se musel cítit židovský národ, když byl v roce 70 zničen 

jejich chrám, jsem se cítil už i já. Najednou bylo vše těžké a bez jakékoliv perspektivy. Právě tehdy 

je to dílo Ďábla, toho, který vše převrátí vzhůru nohama. To, co mi pak zůstane, je pouze okamžik. 

Ten momentální okamžik. Před nějakou dobou jsem byl právě v takovéto temnotě. Měl jsem pár 

hodin volno a přemýšlel jsem: Co teď uděláš? V tom okamžiku se mi vybavil můj taťka. Spontánně 

jsem mu zavolal a domluvili jsme se na oběd. Bylo to krásné a hluboké setkání. Když jsme se 

loučili, cítil jsem, že moje duše nalezla pokoj. Zapůsobil mezi námi Ježíš. Jsou to malé okamžiky, 

ve kterých se otvírá nebe: „Začíná to v maličkostech! It’s starts very small!“ 

 

za go4peaceTeam  Meinolf Wacker 


