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"ÉL6 REMÉNYSÉGRE SZÜLT OJJÁ MINKET"
Az életnek egyik alapértéke a reménység. Akinek nincsen semmiféle

reménye, az nem olrja ki sokáig az életet.
1-'Latón azt mondJa: "Egész éLetünkben tele vagyunk reménységgel. A

törekves a nemes és a JO irant: késziti nekünk a Legnagyobb segHseget a
jelenben, és megszerzi nekünk a jövőre vonatkozóan a legnagyobb remény
séget, nogy ha mi az istenek iránt a tiszteletet megőrizzük, visszavezettetünk
eredeti természetünkhöz és gyengeségeink meggyógyitásával szerencsések és
boldogok leszünk" (Philebos :19 11;). "A bölcs a ruuá.lai kapcsolatosan jó re
ménységben van. Nagy reménye van, hogy ott megkapja, amiért itt küzdött"
(Phaidon 67 B).

Az újplatonikus Porphirius szerint négy értéke van az életnek: a hit,
az igazság, a szerétet és a remény (Marceuához, 24). "Szükséges az ember
nek, hogy higgye, az egyetlen üdvösség az Istenhez-térésben van. Aki ezt
hiszi, annak minden erejével törekednie keü, hogy az igazságot Istenről

megismerJe. Aki ezt meg.smeri, annak a meqismertei szeretnie kell. Annak,
amit szeret, életében a lelkét nemes reménységgel keil. táplálnia."

Izaiásnál olvassuk: "Es mondatik majd az napon: Ime, a mi Istenünk ez!
Vártuk őt, és megszabadit minket; ez az Úr! Várakoztunk rája, s ö1'vende
zünk és vigadunk az ő szabaditásában" (25,9). Jeremiás prójéta meg ezt
mondja: "I\!iert én tudom a gondolatokat, melyeket én gondolok felőletek,

úgymond az Úr, a békességnek és nem nyomorgatásnak gondolatait, hogy
nektek jó véget és türelmet adjak" (29,11). Vagy a zsoltáros: "Arcodról
várom ítéletemet: mert szemed látja az igaz ügyet" (16,2). "Az Úrra bízzad
utadat, bízzál: jó végre viszi do.aoaat, felkölti, mint a napfényt, igazságodat,
déli verőkép jussodat. Hagyd magad csendesen az Úrra, és őbenne Temélj"
(36,5-7). "Megoltalmazza ő a nép kicsinyeit, szegények fiain segít, s az
erőszakost megtöri" (71,4., Sik: S. [orti.),

Jézus üzenete az emberhez a reménység üzenete. A hegyi beszéd a
reménység beszéde a szegényekhez, a megalázottakhoz, az üldözöttekhez,
akik megelégíttetnek, megvigaszta.tatnak, és övék lesz az Isten Országa az
állhatatosságban. "Aki álituuatos marad mindvégig, az üdvözül" (Mk 13,13).
"Akik meghallgatják az igét, jó és erényes sziovei meg is tartják és termést
is hoznak állhatatosságban" (Lk 8,15). "Meg vagyunk ugyan váltva, de még
reménységben élünk... Ha tehát remécjiik, amit nem látunk, akkor várjunk
csak türelemmel" (Róm 8,24-25).

A remény tárgya nem látható, kézzel nem foghat6. Mert akkor már a
bizonyosság tárgya lenne. 'lA -láthat6 ugyanis ideigtart6, a láthatatlan viszont
ö1'ök" (2. Kor 4,18). A mi reménységünk nem önmagunkon és önmagunkban
nyugszik meg, hanem Istennek irántunk való szeretetén. A szeretet az,
amiben a legkevésbé csalatkozhatunk, még Ilmberi viszonylatban is, ha valódi
ez a szeretet. A szeretet bír el legtöbbet. Az Isten szeretete meg maga a
bizonyosság. A reményen keresztül minékünk is. A. reménységet az Úr adja
nekünk. "Töltsön el titeket a reménység Istene a hit teljes örömével és béké
jével, hogy a reményben a Szentlélek erejéből böve:kedjetek" (Róm 15,13).
"A mi Atyánk, aki szeretett minket, a kegyelmével örök vigasztalást és jó
reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, s erősítse meg
szóban és tettben minden jóra" (2. Tessz 2,17). A remérni adja meg az állha
tatosságot, a kitartást a minden jóra való tettben:, a mindennapok jótetteiben.
A fantázia, a hiszékenység légvárai összeomlanak. Az isteni szeretetre épített
reménység szilárd és maradandó. "Szüntelenül gondolunk... állhatatos remé
n'jJetekre Urunkban, Jézus Krisztmban" (1. Tessz 1,3-4).



A remény öröm. "Legyetek örvendezők a reménységben" (Róm 12,12).
A remény bcitorság. "Mivel tehát iLyen a reményünk, teljes nyíltsággal
szólunk" (2. Kor 3,12). A remény bizaLom. Létűmk: sÚLypontja. A remény éLet
kedv. Tágítja a lelkünket. Sokkal gazdagabb lesz ez és sokkal több érték
beLefér. .Es ezeket az értékeket ő1'lzzük, dédelgetjük, és növekszünk belső

világunkban ueiiik, I

Az ember életét szorongatja a félelem és kergeti a vágy. Nem tudunk
magunkban sem biztosságot, bizalmat épiteni, nem tudunk a félelemtől sza
baaulni, ha nem próbáljuk mindezt valósítani mindazokban is, mindabban is,
akikkel és amikkel együtt élünk. Kölcsönhatás itt is, mindenben. .

A keresztény életnek az alapja, középpontja, hatalma a remény. 1tletünk
horgonya. "A nekünk nyújtott reményhez ragaszkodjunk. Lelkünk szilárd és
biztos horgonya ez, mely a függöny mögé ér, ahova elsőnek lépett be értünk
Jézus" (Zsid 6,19-20). "Hiszen ezért fáradunk és küszködünk, mert bízunk
az élő Istenben, aki minden embernek, elsősorban a hivőknek üdvözítője. Ezt
hirdesd, ezt tanítsd!" (1. Tim 4,10-11). "Krisztus bennetek a megdicsőülés
reménye' . .. Ezért fáradok és küzdök az ő erejével, amely hatásosan műkö

dik bennem" (Kol 1,28-29). "Készüljetek fel tehát lélekben, legyetek józanok
és bízzatok teljesen abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenése
kor fogtok kapni" (1. Pét 1,13). "Aldott legyen az Isten, aki nagy irgalmassá
gával Jézus Krisztus halottaiból. való feltámadása által élő reménységre szült
újjá minket: arra a romolhatatlan, szepliiteien, hervadhatatlan örökségre, amely
számotokra van fönntartva a mennyben. Isten ereje a hit által meg is őriz

titeket az üdvösségre (1. Pét 1,3-5). Krisztusban élő a mi reménységünk.
Tartalma és célja van: maga az örökkévaló Isten. (Vö. K. H. Schelkle: Die
Hoffnung als Grundkraft des christlichen Lebens, és: I. Sudbrack: Der Hymnus
auf die Hoffnung, Geist u. Leben, 68. 3.)

Ami földi, azzal mindig egybekapcsolódík az elvesztés félelme. Ami
isteni, az el nem veszhet nekünk, ha hitünkkel, reményünkkel és szerete
tünkkel mindig átöleljük. A reménység a hitnek is összetevője. A hit is csak
az Istennél, Obenne lesz beteljesedés. A jövő a jelenben készül. A jövőnek

nagysága is. A mi hitünk biztosítéka és bizonyossága a feltámadt IÚ·isztus.
Aki a remény fényességét hordozza magában, az előtt kint is fényesebbek

lesznek a dolgok. A belső fény kisugá1'zik, és mindenfelé, emberek és dolgok,
a külső világ eseményei között is több és nagyobb lesz a világosság. A
remény reménnyel akar és szeret találkozni. Találkozik is. Kiváltja másutt is
a reményt. A rlfmény er,eje a jövendő felé fordul. Ezt akarja kivívni önmagá
nak és mindannak, amit ő szeret. Türelem is van a reményben, h99Y mind
ezt kivárni is tudja. A remény kegyelem is. A szebbet és a jobbat máris éli.
A keresztény nem nézhet lemondóan előre, csakis bizalommal és jóal.:arattal,
készen a cselekvésre, amihez az erőt a reménye adja. A körülmények szo
rításai között a remény adja meg a lelkünk szabadságát. A lelki szabadság az
(11' csodálatos adománya. "Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság" (2. Kor 3,17).

Ki a remény, ha nem Jézus Krisztus? "Ha Isten oeliink, ki ellenünk? ..
Krisztus Jézus, aki ..• az Isten jobbján közben is jár értünk" (Róm 8,32'-:"'34).
"Azért az Úr maga ad jelt nektek: Ime, egy szűz méhében fogan, és fiat szül,
és neve Emmanuelnek fog hivatni" (Iz 7,14), azaz: "Isten velünk"-nek. A
remény és a szeretet Obenne eggyé lett. A mi számunkra is. Nemcsak vigasz
nak és gyógyításnak, hanem lelkességnek, felelősségnek és erőnek is.

Még néhány esztendő, és azután? Az életnek az adja meg az értéket, hogy
mennyiben éltünk - másokért. Az olyan élet, amelyből nem háramlik jó a többi
ekre, rosszabb, mint a halál. Szolgálj tehát 'mindenkinek. S gondold meg, mily sok
a-? amit ajándékba kaptál 8 mily kevés az, amit te "áldozol".
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