
Temat: DOM OJCA CEL NASZEJ WĘDRÓWKI  

 

Wiele razy mówiliśmy jak szybko biegnie czas. 

Cieszymy się, że rośniemy, rozwijamy, zdobywamy 

doświadczenia życiowe i tak pewno trwali byśmy w tej 

radości gdyby nie starość ze swoimi ograniczeniami  

i potem śmierć. A to już nas trochę przeraża. Pytamy 

więc dokąd 

biegnie nasze 

życie, jaki jest 

jego cel co 

chcemy 

osiągnąć, gdzie 

ostatecznie się 

zatrzymamy.       

 

  

 

 

 

 

 

Trudno sobie wyobrazić niebo. 

Ogólnie możemy powiedzieć  

„ TAM BĘDZIE DOBRZE „ 

http://www.biblijni.pl/ 

Ewangelia św. Jana 14, 1-14 

Posłuchaj co o tym miejscu mówi 

Jezus 

http://www.biblijni.pl/


 

 

Tym co, między innymi, daje człowiekowi na ziemi poczucie 
bezpieczeństwa, jest mieszkanie. Chcemy być u siebie, mieć swój własny 
kąt. Zależy nam na tym, by ktoś się o nas zatroszczył, życzliwie pomyślał, 
przewidział to, o czym w zamęcie życia mogło ujść naszej uwadze. Jezus 
troszczy się o naszą teraźniejszość i wieczność. Symbolem tej troski jest 
„mieszkanie dla każdego”. Jezus jest naszą drogą, czyli tym, który 
proponuje określony sposób życia, w celu dojścia do mieszkania w niebie. 
Dokonanie w życiu wyboru właściwego wiąże się z wyborem drogi, 
sposobu życia. Ważne jest to, aby drogą prowadził nas ten, który widzi 
wszystko. Drogą naszą może być ten, który mówi nam prawdę. Chodzi  
o taką prawdę, z której otrzymujemy radość, pokój, umiejętność 
przebaczania. W tym życiu trzeba komuś wierzyć. Godnym wiary jest ten, 
który przebacza i prowadzi do przebaczenia. W owym przebaczaniu 
będącym nieustanną potrzebą, ukrytym pragnieniem człowieka, zawarte 

Pan  Jezus zapewnia nas, że zaprowadzi nas do Domu Ojca. Jemu trzeba wierzyć ponieważ 

wie On, jako Syn -  Słowo które stało się ciałem, co Ojciec przygotował dla swoich dzieci.    



jest życie wieczne. Gdy chodzimy ścieżkami myślenia Jezusa, jesteśmy  
z Nim w mieszkaniu, które nam przygotował. 

Zadbajmy by zawsze zmierzać we właściwym kierunku. Nikt nam nic lepszego nie zaproponuje. 

Życie wieczne doje tylko Bóg a Jego Syn Jezus po to zmartwychwstał, byśmy mieli pewność 

tego życia. CZEKAJMY NA NIE Z NADZIEJĄ. 

 


