uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és hálás
természetűek legyetek” (Kol 3,14–15).
Sok ember szeretne jó szívű, szerető ember lenni, szeretne
megváltozni, de minden fáradozása egy idő után elhal. Isten azonban
ajándékba adja erejét, megváltoztató hatalmát, hogy fiaivá legyünk, az ő
szeretetteljes tulajdonságaival rendelkezzünk. Erről szólt e sorozat előző
témája: „Valakik pedig befogadják őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten
fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek” (Ján. 1,12) .
„Ahol én vagyok, ti is ott legyetek…”
Egy igazán értékes család minden tagja vágyik egymás társaságára.
Szeretnek egymás közelében lenni. Isten pedig úgy tekint ránk, mint
gyermekeire. Vajon igaz ez, vágyik ő a mi közelségünkre? Jézus utolsó
nagy imádságában ezt kérte Atyjától: „Atyám, akiket nékem adtál,
akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek; hogy
megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál:, mert szerettél
engem e világ alapjának felvettetése előtt” (Ján 17,24).
Pál apostol bátorító sorai így szólnak: „Mert maga az Úr riadóval,
arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és
feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Azután mi, akik
élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr
elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak
okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel” (1Thess 4,16–18).
Mennyi időre gondolt Isten, amikor azt mondta, hogy velünk szeretne
lenni? „És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és
senki sem ragadja ki őket az én kezemből” (Ján 10,28).
„És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál
nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz
többé, mert az elsők elmúltak” (Jel 21,4).
A témához olvasásra javasolt további igehelyek:

Ésa 45,18; 2Kir 2,19; 1Móz 13,10–11
Az igehelyekhez fűzött megjegyzéseim, elhatározásaim:
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Az „Isten legfontosabb ígéretei” sorozat következő témái:
 Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről
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Igehirdetések
Isten legfontosabb ígéreteiről

„Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem
embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e
valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-e valamit, hogy
azt ne teljesítené?”
4Móz 23:19

Isten legfontosabb ígéretei:
„Helyet készítek néktek…”

„Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig
nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy
helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet
készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek
titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.”
(Ján 14,2–3)
Bevezetés
Kedves barátom! Voltál már olyan helyen vendégségben, ahol örömmel
és szeretettel fogadtak? Esetleg a szíves vendéglátáskor meleg étellel és
megvetett ággyal fogadtak? Ahol felébredés után még reggelit is kaptál?
Ezt nevezzük üdülésnek, ha pedig nyáron esik meg velünk ez a szép
történet, akkor nyaralásnak.
Feleségemmel, és néha gyermekeimmel is negyedévente, félévente el
szoktunk menni néhány napra kikapcsolódni, üdülni. Nagyon nagy
szükségét látom, hogy az ember kiszakadva a hétköznapokból szemeit
szép tájakkal, tüdejét jó levegővel töltse fel. Néha az üdülésünk közben
különböző újabb üdülési ajánlatokat is kaptunk. Ekkor néhány millió
forintért 33 évre, évente egy hétre négy-ötcsillagos szállodai ellátást

ígértek kis hazánk gyönyörű tájain, Ausztriában, vagy éppen
Horvátországban. De, mint általában az üdüléseknek, ezeknek a szép
perceknek, óráknak, vagy éppen napoknak valahogy mindig vége lett. Ér
ráadásul a végén ki is kellet fizetni a vendéglátást, az élelmet, és nem
utolsó sorban a szíves gondoskodó szeretetet.
A napokban először érkeznek olyan családok közelünkbe, akik
legfeljebb egy évet lehetnek velünk. Eddigi nehéz sorsuk nem fog
megoldódni azzal, hogy tőlünk szállást, meleg ebédet kapnak. Tovább
kell menniük, és lehet, hogy újra bántani fogják őket, vagy éppen
rendkívül nehéz anyagi helyzetben telnek napjaik.
Jézus
olyan
ígéretével
találkozunk ma, ami egy örök
életre szóló ingyenes „üdülési
ajánlat”. Azon a tájon a levegő és
a víz is kristálytiszta, a
vendéglátók
a
tenyerükön
hordoznak,
a
tisztelet,
a
megbecsülés, a békesség és a
boldogság
teljes
melegsége
ragyoghatja be minden percünket.
Vajon nekünk is szólhat ez az ígéret? És ez az ígéret nem csupán néhány
kisgyermek vigasztalására való mese?
„Az én Atyámnak házában sok lakóhely van…”
Mit is jelent a lakóhely kifejezés? Az a terület, az a hely, ahol sok időt
töltünk el, ahol nyugodtan étkezhetünk, megpihenhetünk, ahol szeretnénk, hogy ránk mosolyogjanak, és ahol szeretnénk békében és biztonságban érezni magunkat. Ilyet készített Isten először a Biblia tanítása
szerint az embernek. „És ültetett az Úr Isten egy kertet Édenben,
napkelet felől, és abba helyezte az embert, akit formált. És nevelt az Úr
Isten a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót, az élet
fáját is, a kertnek közepette, és a jó és gonosz tudásának fáját. Folyóvíz
jött ki Édenből a kert megöntözésére; és onnét elágazik és négy főágra
szakadt. (1Móz 2,8–10)
Ezt a lakóhelyet azonban sikerült az embernek tönkretennie, mert
hallgatott Isten ellenségére, Sátánra. Lucifer irigy volt Istenre, mert azt
gondolta, hogy Istent többen tisztelik, és jobban szeretik, mint őt. Ezt az
irigységet elültette az emberek szívébe is, így a szép lakóhelyen már

Ábelt, Ádám és Éva második gyermekét erőszakkal megölte testvére,
Kain. A szép lakóhely foltos vagy fekete lelkű emberekkel
sokasodott, és így lakóhelyünk néhány ezer év alatt teljesen tönkre
ment. Rabszolgasors, háborúk, zsidóüldözések, kizsákmányolás… Nem
véletlen a mai tudósok teljes komolysága, niszerint hatalmas pénzekkel
kutatnak földszerű bolygók után, hogy az emberi faj fennmaradását
biztosítsák. De fennmaradhat-e egy olyan emberi faj, aki önző
életszemléletéhez, és a másik feletti uralkodási vágyához ragaszkodik?
Istennek nincs más választása, mint hogy új helyet készítsen azoknak,
akik nem akarnak irigy, önző, erőszakoskodó, tisztességtelen életet élni.
„Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek…”
Jézus e szavakat egy csütörtöki nap késő estéjén pár órával kereszthalála
és azt követő feltámadása előtt mondta tizenegy tanítványának. Azt
ígérte, hogy Megváltó áldozata után is dolgozni fog értünk, emberekért.
Vendéglátással készül, hogy legyen új lakóhelyünk. Ismét örök életet
készül adni azoknak, akik szívesen tesznek is azért, hogy másokkal
békességben, szeretetben, egymás megbecsülésében éljenek.
Ma is vannak olyan munkahelyek, olyan közösségek, ahol öröm
együtt lenni, még ha különbözőek is vagyunk. Elsősorban nem a körülmények befolyásolják azt, hogy szeretünk-e otthon lenni, hanem az,
hogy ott békesség, szeretet, megbecsülés és egymás tisztelete vesz-e
körül bennünket, illetve mi ilyenek vagyunk-e? Isten szava számomra
biztosíték a jövőről: „Nem hallatszik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívod kőfalaidnak, és kapuidnak a
dicsőséget” (Ésa 60,18) . Isten csak ilyen
otthon létrehozásában gondolkodik. Ezt
viszont csak olyan emberekkel valósíthatja meg, akik hallgatnak szavára.
Kéri tőlünk Isten, hogy szavára
hallgassunk? „Hallgass azért az Úrnak,
a te Istenednek szavára, és cselekedjél az ő parancsolatai és rendelései
szerint, amelyeket, én parancsolok ma néked” (5Móz 27,10) . Mit jelent
rá hallgatni? Mi az ő parancsolatainak lényege? „A szeretet nem illeti
gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a
szeretet” (Róm 13,10). „Mindezeknek fölé pedig öltözzétek föl a
szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége

