
 

 

 
November 2022                               українська 

Ось оселя Бога з людьми. Він оселиться з 

ними, і будуть вони Його народом, й Сам 

Бог буде з ними їхнім Богом.                                 
                                                          (Одкр. 21,3) 

_____________________________________ 

Все починається з малого! 
It starts very small! 
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Дорогі друзі go4peace, 

 

 

Коли єврейський народ повернувся до рідного Ізраїлю з вавилонського полону, вони 

взялися за відновлення у простій формі зруйнованого храму.  Пізніше Ірод Великий його 

покращив. Для євреїв храм був місцем Бога. Бог їхніх батьків, Яхве, який явився Мойсею в 

палаючому кущі, перебував тут за великою завісою у Святая Святих. Ісус також завжди 

приходив до храму, щоб помолитися. Але ця будівля, у всій своїй величі, красі та пишноті, 

втратила для нього своє абсолютне значення. Самарянці біля колодязя Якова, яка згідно з її 

традицією поклонялася Богові на горі Герізім, Він сказав, що справжні поклонники 

кланятимуться Отцеві менше в одному місці, а більше «духом та істиною» (пор. Йо. 4, 23).. 

Цим Ісус дав Своїм учням, які були дуже вражені величною спорудою храму, зрозуміти, 

що Бог завжди хоче бути близьким до людей, як батько чи мати до своїх дітей. 

 

Бог Ісуса – Його Батько – тужить за своїми дітьми. Він хоче жити з ними сьогодні. 

Наприкінці часів, як провидець Іван описує це у своєму Апокаліпсисі, Бог назавжди 

перебуватиме посеред Свого народу – у небесному Єрусалимі. Він буде з ними. Це місце 

буде таким же прекрасним, «як наречена, прикрашена для чоловіка свого» (Об. 21:2). Бог 

хоче бути з тобою та твоїми близькими віднині! Він хоче бути з вами! 

 

Томаш розповідає: «Я почувався так само як мав відчувати себе єврейський 

народ, коли їхній храм було зруйновано в 70-их роках. В один момент все стало важко і 

безперспективно. Тоді диявол, творець безладу, працює. Тоді для мене залишилася 

лише одна мить. Кожна мить завжди нова. Певний час я був у такій темряві. У мене 

було кілька годин відпочинку, і до мене прийшло запитання: що ти зараз робиш? У цей 

момент я подумав про свого батька. Я зателефонував йому спонтанно, і ми домовилися 

зустрітися на обід. Це була така гарна і глибока зустріч. Коли ми прощалися, я знову 

відчув спокій на душі. Ісус серед нас зробив це. Є маленькі моменти, в які небо 

відкривається: Все починається з малого! It’s starts very small!“ 
 

від команди go4peace  Meinolf Wacker 

 


