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„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok lakóhely
van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd
elmentem,  és  helyet  készítettem nektek,  ismét  eljövök,  és  magamhoz  veszlek  titeket,  hogy  ahol  én  vagyok,  ott
legyetek ti is. Ahova én megyek, oda tudjátok az utat.” Tamás erre így szólt hozzá. „Uram, nem tudjuk, hova mégy,
honnan tudnánk akkor az utat?” Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az
Atyához, csakis énáltalam.” (János 14:1-6)

A tanítványoknak minden okuk megvolt a nyugtalanságra. Korábban a Mester egyetlen szavára elhagyták mindenüket
és  követték  Őt.  Mindent  feltettek  Jézusra:  családot,  hivatást,  otthont,  megélhetést…  mindent.  Ez  együtt  járt  a
szívükben azzal a reménységgel, hogy Jézus nyomában valami egészen bizonyos győzelem felé menetelnek. Ismerjük
az evangéliumból, hogy már előre címeket és rangokat osztogattak maguknak egy eljövendő új világban. Most pedig a
Mester ott áll a halál kapujában. A zsinagóga halálra ítélte, egyik tanítványa elárulta, a másik megtagadta, a világ nem
fogadta be, és nemsokára a legszűkebb tanítványi köre is elveszíti  Őt, és Ővele mindent.  Nemcsak előre, hanem
visszamenőleg is összeomlott bennük minden. Mi érvényeset és vigasztalót mondhat nekik Jézus ebben a helyzetben,
kevés idővel az előtt, hogy kivégzik egy keresztfán, két köztörvényes bűnöző között? Totális csőd, borzalom, kudarc
és gyalázat, amit látnak. 

Ebben a helyzetben mondja Jézus azt a nagyon egyszerű, szinte gyermetegnek tűnő tanácsot: „Ne nyugtalankodjék a
ti  szívetek!  Higgyetek  Istenben,  higgyetek  énbennem.”  És  hozzátesz  egy  valószerűtlen  igéretet: Az  én  Atyám
házában sok lakóhely van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a
számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy
ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Pedig egész keresztyénségünknek, a személyes hívő életünknek ez a célja és tárgya:
hogy ne nyugtalankodjék a szívünk, és ne féljen. Aki Jézusban hisz, az Atyában hisz. Az Atyában, aki megmutatta
nekünk  örök  szeretetét.  Aki  kibékült  velünk,  és  mindezt  azáltal  tette,  hogy  az  Ő  egyszölött  Fia  letette  életét
miérettünk, és átokká lett a kereszten, hogy mi áldottak legyünk.

Valami  áldott  békesség árad szét  a  szívemben Jézus szavaira,  itt  az  örökkévalóság kapujában:  Istennek van egy
otthona, benne egy hely, ahová hazavár. Senki sem veheti el tőlem. Néha úgy tűnik, hogy emberi erő, indulat, akarat,
hatalom kizárhatna onnan. Életem közel fél évszázadára ráterpeszkedett az államvallássá lett ateizmus. Tetszett az
Istennek hogy az én gyermeklelkem mélyén éppen ennek a legvadabb éveiben csírázzon ki az evangélium, egyszerű
felmenők  élő  hite  nyomán.  Szelid  szólongatása  félretolt  az  útból  egy  egész  világbirodalmat.  Jézus  oda  ment,  a
mennyei  hajlékokba.  Ott  készített  helyet  kiválasztó  szeretetével,  váltsághalálával  és  feltámadásával.  Összegyűjt
azokkal, akik az Övéi, és elvezérel oda. Eltévedni nem lehet, mert Ő az út az igazság és az élet. Nincs más út, de ez az
út olyan bizonyos, mint az, hogy Ő él, szeret, és a szava igaz. Valahányszor olvasom: „És ha majd elmentem, és
helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is:” –
ráfelel az egész bensőm: „Jövel, hamar, Uram, Jézus!”

Imádkozzunk ez ének szavaival:

Emeljük Jézushoz szemünk, Jön már királyi győztesünk,
Mennyből leszáll s együtt leszünk. Lelkünk vigyázni meg ne szűnjön, 
Felséges várástól feszüljön, Az álmot űzd el, készen állj,
Krisztusnép, jön, jön a Király!

Azt mondta Jézus: idelenn  Új próba és új küzdelem
A hívők sorsa szüntelen. Azért ne csüggedjünk, ne féljünk, 
Az út rövid, végére érünk. Az álmot űzd el, készen állj,
Krisztus-nép, jön, jön a Király!

Éneklünk és a perc szalad, A nap, mely nesztelen halad,
Az öröklét felé mutat. De míg hangunk majd zengve szárnyal 
Hozsánnás angyal-kar szavával, Az álmot űzd el, készen állj,
Krisztus-nép, jön, jön a Király!

Ó kérünk, Jézus, jó Urunk, Te szabd meg életünk, utunk:
Hány éjszakánk lesz s hány napunk. Bölcs szívedből töltsd meg szívünket, 
Te ismered jól kis hitünket: Küldj, küldj szent sóvárgást nekünk,
Hogy majd ha jössz, készen legyünk.


