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"Mangelware Hojinunq - a remény, ez a hiánycikk": ez volt az
oszt rák rádió hittani sorozatában a megfelelő fejezet címe. És ez a
kifejezés ma szomorú valóság. Napjainkban a hit válságát szekták:
sokat emlegetni. Ugyanígy, vagy talán még inkább kereshetnénk az
alapvető bajt a bizakodás hiányában is.

A keresztény a r em ény embere. A születő kereszténység idején azok
nak az embereknek, akik azeWtt "remény híján és Isten nélkül éltek a
világban" (Ef 2,12), Péter apostol odakiált ja a nagy felszólítást: "Legye·
tek m indig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kér
dezi , m i az alapja reménységteknek" (lPét 3,15) . Mostani füzetünk
ehhez a nagyszerü hivatásunkhoz próbál segédkezet nyújtani, amikor
húsz évszázaddal később a keresztény remény mai indítékai t vizsgálja.
Me r t ma éppúgy, mint akkor, r emény nélkül nem lehet, nem érdemes
élni, és nem tehetünk jobb szolgálatot a világnak, mint ha ezt visszük
meg neki : azt az "örömöt és reményt", am i nem ok nélkül áll a kaietikus
E gyháznak a világhoz való viszonyáról szóló zsináti konstitúció élén.

Mi az alap ja r eményünknek ? Ma is ugyanaz, mint mindig: Isten
kitáruló, hozzánk hajló jósága. "Bíznunk kell Istenben, ő eléggé bízott
bennünk. Előlegeznünk kell Istennek, ő eleget előlegezett nekünk . . .
A mi kezünkbe, a mi gyönge kezünkbe tette le örök reményét, a mi mu·
landó kezünkbe, a mi bünös kezünkbe. És mi bünösök, mi ne tennénk-e
gyönge r eményünket az ő örök kezébe?" (Charles Péguy)

M i az alapja r eményünknek ? Jézus Krisztus, az érettünk meghalt és
f eltámadott Isten Fia. "Ha I sten velünk, ki ellenünk? Aki saját Fiát
nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándé·
kozna nekünk vele együtt mindent?" (Róm 8,32) Krisztus óta a szenve·
dés problémája nem a szemétdombon lázadó Jób gyötrődése többé. H a
meg is maradt sötét talánynak, fullánkja beletört a húsvéti titokba.
És a modern ember végső réme, a halál, számunkra "átmenet", egy
igazabb, el nem múló élet kapuja. K ülö nben nem hivő ember, hanem
a keserű filozófus Schopenhauer írta le ezt a mondatot: ,,Egy porszem,
az anyagnak egy atomja sem válhat semmivé - és az emberi szellem
azon gyötrődik, hogya halál lényének megsemmisülése lenne!"

Reményünk ezen időtlen alapjain túl állithatjuk·e mi keresztények,
hogy ma több okunk van r emélni, mint tegnap volt? Igen: mert köz be·
esik a II. Vatikáni Zsinat. Tudj uk , nem mindenki fog egyetérteni ezzel
a most leír t mondattal. Me rt ha "általánosságban" his szük is, hogy
Egyházunk vezetőit a L élek irányítja, most m intha éppen a Zsinat

3



látszana nfelel6snek" azért az er6s erjedésért, nem egyszer z űrzaoar ért,

amit ugyancsak a b6rünkön tapasztalunk meg! N os, ezen a ponton kap
csolódnak be számunk tanulmányai. Az Úr "nem sért6dik meg tanit
ványai pesszimisztikus kijelentései miatt; de olyan mondanivalói van
nak számukra, amelyek megrázzák és bensejükben lángra gyullasztják
6ket, kiragadják rövidlátásukból és kedveszegettségükb6l." Suenens
bi boros el6adása, amelyb6l idéztünk, azt ecseteli, hogyan lehet a remény
mind a katolikus egyházon belül, mind az ökumenikus mozgalom ban
ma is "a kereszténység szfvver ése", anélkül, hogy összetévesztenénk az
olcsó optimizmussal vagy a struccpolitikával. Gál Ferenc cikke a ke
resztény remény alapvet6 fogalmát t isztá zza a filozófia és a teológia
tükrében, kiemelv e a szem élyes mozzanatot.

A Zsinat egyik nagy vivmánya a laikusok fokozott föleszmélése.
K ét cikkünk is foglalkozik ezzel. " I sten népe: az Egyház reménye" 
Jálics Ferenc tanulmánya már címében sűriti, mit ta rtsunk arról, hogy
a kereszté ny világi ha jlandó elkötelezni magát próféta i hivatásának.
Takács János misszionárius ped ig a karizmat i kus megújulás laikus
mozgalmában mutatja be a Lélek izgalmasan ér dekes működését a ma
Egyházában.

A Zsinat er6sen kitágította látókörünket horizontális irányban is.
Megszűn6ben van annak botránya, hogy kevésbé tör6dünk testvéreink
sorsával, m int azok, akik talán nem osztoznak hitünkb en. Zichy Aladár
tanulmánya a helyszínr6l, és f6leg " belü lr 6l " számol be a harmadik
világ és a remény vi szonyár ól. Morel Gyula szociológus professzor
pedig a mai kor egyik legjellegzetesebb tudománya, a szociológia fel6l
közelit tém ánkhoz.

Sántha Máté a kéz és láb nélküli festöművészn6 és írón6, Denise
Legrix önéletrajzában igazán olyasvalakit mutat be, aki "a remény
ellenére reménykedve hitt" (Róm 4,18) . Franz Dander rövid szent írási
elmélkedése pedig tömören t árja elénk, miért és hogyan lehet a pap
küZönösen és sajátosan "a remény szolgája" .

Számunk további tartalmából kiemeljük a Szeniatua "M arialis cul
tus" keztiei ű apostoli buzdítását és a Szent Tamás-éVforduló alkal
mából az Angyali Doktornak a reményr6l szóló fejtegetéseit. "Eszm ék
és események" rovatunk a kiengesztel6dés szentségér6l szóló lelkipász
to ri eszmefuttatástól Norvégia ökumenikus jelenségeiig, a bete g n6v é
rek derűs közösségét6l az 6serd6 magyar misszionáriusának er edményes
küzdelméig és a mindennap sok névtelenjének leveleiig a bizakodás
mindmegannyi dokumentuma. gs nem a remény áldott forrása-e az el
költözött testvérek - emlékezete? nem! a velük való eleven kapcsolat :
,.Bátorságom , reményem, bizalmam , ezeretetem eddig meg nem élt
12Ínten szárnyal. Gyanítom: szeretett Pista bátyám keze van benne."
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