
8 TEOLóGIA

Beke László

A reményről

azért egy árnyalatnyi különbség felfedezhető. Ezt is úgy 
igyekszem megtenni, hogy az a bizonyos „vox humana”, 
az ember hangja szólaljon ki belőle. Ez a hang pedig 
sokszor elcsukló, dadogó, pontatlan. érzi a lényeget, 
az igazat, de mintha nem volna rá szava. Ezért „csak” 
hang. és ezért emberi. A teológiát meghagyom annak, 
aki értőbb módon műveli, mint én. de mégis annyit 
megjegyeznék, hogy a Pál által nevesített „trió” egyik 

„Most azért megmarad a hit, 
remény, szeretet, e három…” 

(1Kor 13,13a)
Egy bizonyos Csokonai írt már a reményhez, nekem így 
csak ez maradt: a reményről írni. Még pontosabban: a 
reménységről írni, mert úgy gondolom, a kettő között 
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„Nem tudok róla, de nem is nagyon 
hiszem, hogy az emberen kívül bármi 
más képes volna a reményre.”

inkább a magamé, kisebb részben másoké. A válságos 
idők, a megrekedt életpályák, a tönkrement egészség, a 
kiürült kassza, a megfogyatkozott hit, a szertekuszált 
kapcsolatok, az elhagyott barátok, testvérek miatt ér-
zett kimondhatatlan csalódás, üresség és félelem vá-
ratlan és érthetetlen megoldása. Igen, váratlan, mert 
a reménykedés ellenére is oly sok a kétség: az ezernyi 
megválaszolatlan kérdés, a „miértek” nem érthető, 
nem elfogadható gyanús értelmezései között jelenik 
meg „emberi kéz érintése nélkül” az Úristen hatalma. 
és igen, érthetetlen is, mert mit gondolhat rólam az Is-
ten akkor, amikor eget-földet megmozgat azért, hogy 
én, aki olyan gyakran „csak azért is” módon élek vele 
szemben és neki ellen, hogy tegyen most másként ve-
lem? Ő, aki légiónyi angyalt hívhatott volna segítségül 
önmaga számára, ő, aki annyi más sorstársam, nálam 
jobbak, talán fontosabbak életében mintha szabadon 
engedte volna a dühöngő sorsot (bármi is legyen az), 
miért választ ki engem, hogy felemeljen?

Az egyik jól ismert „bibliai panaszkodó”, Jób, a kö-
vetkezőt fogalmazza meg a 7,2–3-ban: „Amint a szol-
ga kívánja az árnyékot, és a béres reméli a munkabért, 
úgy jutottak nekem hiábavaló hónapok, nyomorúságos 

tagját sem lehet ráerőltetni az emberre. Parancsszóra 
kikényszeríteni csak valami torz utánzatát lehet, bár-
melyikről is legyen szó. A valódi – ahogy Pál maga is 
írja – megmarad, és éppen ez a maradandóság a lénye-
ge! Képesek megfogyatkozni, de mivel forrásuk nem 
földi és nem emberi, mindig lehetséges újat meríteni. 

Nem tudok róla, de nem is nagyon hiszem, hogy az 
emberen kívül bármi más képes volna a reményre. Nem 
tudom azt sem, mikor kezdődik el egy ember életében, 
azt sem, mikor hagyunk fel vele végleg. Azt tudom, 
mert sokszor megéltem, hogy a reménykedés nem ak-
kor kezd abbamaradni, amikor reménytelennek látszik 
egy helyzet, hanem akkor, amikor feladjuk, hitetlen-
ségből, kényelemből, dacból. Gion Nándor szerbiai ma-
gyar író így fogalmazott: „Minden ingoványban van 
egy láthatatlan út.” Azt hiszem, ez a „láthatatlan út” a 
remény. Ő csak tudja, gyakran járta gyerekkorában a 
Ferenc-csatorna ingoványos ártereit…

Van az a mondás, hogy a „remény hal meg utoljá-
ra”. Úgy tudom, ez egy mexikói közmondás, de állí-
tólag a japánok is kitalálták. Meg az angolok is. Lehet, 
hogy mi magyarok is, de ezt kevéssé tudom elképzelni. 
Eszerint a remény az utolsó lépés lenne a reménytelen-
séghez vezető úton? Minden esetre érdemes azon pár 
pillanatra eltöprengeni, hogy miért is ruházzuk fel a 
reményt „élettel”, amely képes meghalni? Talán azért, 
mert a reménytelenségben – amikor már remény sincs 

– mi magunk is egy kicsit meghalunk? Csak kérdezem… 
mert II. ramszesz fáraó szerint viszont: „A remény 
soha nem hal meg, csupáncsak elfelejtődik.” Ezt állító-
lag akkor mondta a testőreinek, amikor Kadesnél beke-
rítették őket a hettita csapatok, és ők meg elszakadtak 
a hadtesttől.

A sok „nem tudom” mellett egyvalamit viszont egé-
szen biztosan tudok, sőt hiszek is: a reményről semmi 
értelme nem lenne beszélni, ha Isten igéje nem szólna 
róla. Sokféle elméletet alkottak már arra vonatkozóan, 
hogy miként és hogyan lehetne/kellene túlélni a kriti-
kus, kilátástalan helyzeteket. Van, ami működik, van, 
ami nem. A reménység több egy elméletnél, egy képze-
letbeli kapaszkodónál. Számomra a remény nem annyi, 
hogy a kilátástalan helyzeteknek kell hogy legyen meg-
oldása, ez nem az úgynevezett kincstári optimizmus. 
Bennem összekapcsolódik egy személlyel, akit nem én 
ruháztam fel az uraknak Ura jelzővel, hanem ő maga 
bizonyította ezt előttem számos alkalommal. Nekem a 
remény értelme: a megélt, kipróbált tapasztalat. Leg-
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„A reménység mindig a jövőre vonatkozik. Mint 
ahogy teljes képtelenség visszafelé élni, a 
reménységet sem lehet a múlt irányába fordítani.”

ten, nem engedi meg, hogy a szabadítás után ott foly-
tassuk (és úgy folytassuk), ahol és ahogy abbaszakadt. 
A reménység nyomában járó megoldások megkövetelik, 
hogy komolyan vegyük Isten pedagógiáját. 

Igen, és még valamit komolyan kell vennünk: ma-
gunkat! Az elért sikerek is magukban hordhatják a 
kudarcot. Pár hónapja beszélgettem egy hegymászóval, 
aki a tizennégy „nyolcezres” csúcs közül már többet 
meghódított. Kérdeztem: Mikor vágsz neki a legma-
gasabbnak? A válasza ez volt: Majd ha meggyőződöm 
róla, hogy nekem áll ott! Sok „csúcsot” nem nekünk 
emeltek. Lehet, hogy sikerül megmásznunk, és ott jö-
vünk rá, hogy kár volt. Lejönni és egy másiknak neki-
vágni? Talán lesz időnk, talán nem. Viszont az élet nem 
totó! rendben van, hogy reménykedünk az újrakezdés 
lehetőségében. de a bölcsen, belátással élés megtanu-
lása is életfeladat! 

A reménytelen helyzetek állandó velejárója, hogy 
elfogyni látszanak a szavak. Ez az emberi kapcsolatok-
ban és az ember-Isten relációban egyaránt így van. A 
szavak persze nem egyik pillanatról a másikra tűnnek 

éjszakák lettek fizetségül.” de ez csak a kezdet. Mert 
ezután kiönti szívét, és mégis szavakká formálja a ki-
mondhatatlan fájdalmat. hatalmas élmény, amikor az 
emberben átszakad a gát, lehull minden addig becses-
nek és szükségesnek tartott álarc, és kiutat talál mind-
az, ami ha belül marad, csendesen, de biztosan megöl 
mindent, ami életre érdemes bennünk: álmot, tervet, 
hitet, reménységet és szeretetet egyaránt. 

A reménység mindig a jövőre vonatkozik. Mint ahogy 
teljes képtelenség visszafelé élni, a reménységet sem le-
het a múlt irányába fordítani. Az megtörténhet, hogy 
(túl) későn fogjuk fel egy-egy tettünk, eljárásunk súlyát 
és következményét, de a múltba visszalépni, hogy ott 
rendbe tegyünk bármit is, lehetetlen. El lehet viszont 
indulni a jövő felé, erre szolgál a reménység. Dr. Látos 
Melinda szakpszichológus egyik cikkének azt a címet 
adta, hogy „Nincs kudarc, csak újraértelmezett cél”. 
Abban nem hiszek, hogy nem volna kudarc, hogy ne 
csődölnénk be az élet számos területén, de azzal egyet-
értek, hogy a folytatáshoz újra kell értelmezni a célokat. 
Az ember reménysége, amellyel megajándékozta az Is-
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„Én úgy látom, hogy egy nehéz kor kicsit megfáradt 
kereszténysége jellemez bennünket. Hosszan tudnám sorolni, 
mi mindenbe fáradhattunk bele, de egy majdnem biztos: 
nem az »egy szükséges dolog« keresésébe és választásába.”

sem tudjuk mondani, hogy hány oltárra tettük oda 
az életünket, hol és miképp próbálunk megfelelni és 
érvényesülni. Pár éve még csak, hogy a világ kilábal-
ni látszott egy világválságból, és micsoda meglepetés, 
máris itt az újabb! A furcsa viszont most is az, hogy 
nem nagyon akarjuk venni a fáradságot, hogy Isten 
népeként egészen mélyen magunkba tekintsünk! A fel-
színt kapargatva szeretnénk a régebbi csillogás fényeit 
elővarázsolni, módszereket próbálgatunk, jelszavakat 
kiáltunk… A Jeremiás 29-ben arról a „reményteljes 
jövőről” olvasunk, amely egy, az Isten alkotta tervben 
szerepel. Ő azt mondja: „Csak én tudom!” Békessé-
get és nem romlást tervez velünk kapcsolatban, azt is 
mondhatnám, ez az ő válságkezelési módszere. A jövő 
az őbenne való bizonyosságtól lesz reményteljes. 

Valamiért Jézusnak az a példázata jutott eszembe, 
mely a homokra, illetve a sziklára épített házakról 
szól. Sokszor hallottuk már: nem könnyű a kővel bán-
ni, nehezen engedelmeskedik. Számomra ez a történet 
most azt jelenti: csak a sziklába mélyen alapozott, fá-
radságos hittel épített házban van okom Krisztusban 
reménykedni! A másikról pedig beszélni sem érdemes. 

Beke László lelkipásztor,  
a KrK Szilády Áron-gimnázium tanára

el: előbb csak megváltoznak, megkopnak vagy épp el-
lenkezőleg, nagyon is élessé, bántóvá válnak. Az ige is, 
mely az Isten beszéde, megfakul, unalmas, érdektelen, 
élettelen szöveggé silányul. de kár lenne azt hinni, 
hogy a hallgatás nem képes közölni valamit! A néma-
ság érthető: főként akkor, ha egyszer már megtanultuk, 
mire való a beszéd! A gyakran unalmas, hétköznapi 
beszédnek, beszélgetésnek legalább egy biztos üzenete 
van: tudom, hogy létezel, hogy itt vagy, élsz, számo-
lok veled, tudok rólad! A némaságnak pedig az a meg-
rémítő üzenete van, hogy nincs közünk egymáshoz, 
nem tartozol közénk, levegőnek nézlek! Ezért lényeges, 
hogy újraéledjenek a szavak, hogy elkezdjünk beszélni, 
és megtanuljunk, ha szükséges, más füllel hallani. 

Péter apostol azt írja első levelében: „Legyetek min-
dig készen arra, hogy számot tudjatok adni mindenki-
nek, aki a bennetek lévő reménység okát kérdezi.” Ebben 
az igében engem az döbbent meg leginkább, hogy az 
akkori keresztények látványosan reménykedő emberek 
lehettek, és fel kellett őket készíteni arra, hogy ezt értel-
mezzék is! Talán gyakrabban kérdezték tőlük: honnan, 
miben és miért van ilyen erős reménységed? Az, hogy 

„mindenkinek”, talán azt is jelenti, hogy az összes ko-
molyan érdeklődő, az összes provokáló és az összes dü-
hödten Krisztust gyűlölő előtt számot tudjanak adni! 
Nem megválogatva a hallgatóságukat, hanem ahogy 
azt a Szentlélek számukra rendeli. Ma sem ritka, hogy 
megkérdezik: te még miben reménykedsz? de ennek 
azért van egy enyhe felhangja. Az akkori testvéreink 
lehet, hogy a megpróbáltatások között is „látták a lát-
hatatlant”, és ez sugárzott róluk? Nem mondták, de az 
egész élethez való hozzáállásukat az jellemezte, hogy 
nemcsak ebben az életben reménykednek Krisztusban, 
de ebben is! 

én úgy látom, hogy egy nehéz kor kicsit megfáradt 
kereszténysége jellemez bennünket. hosszan tudnám 
sorolni, mi mindenbe fáradhattunk bele, de egy majd-
nem biztos: nem az „egy szükséges dolog” keresésébe 
és választásába. Miközben a világ hosszú éveken ke-
resztül szemkápráztató csillogással ámított bennünket, 
egyre inkább meghatározta és (át)formálta keresztény 
hitünket, emberi kapcsolatainkat, missziónkat. Alig 
tudunk már arról a rácsodálkozó, ráhagyatkozó, min-
dent hinni, remélni tudó (a mindent eltűrés tudásáról 
nem is merek beszélni…) életszemléletről, ami pe-
dig sokkal hitelesebbé tenne bennünket. Egyszerűbb 
is lenne ezt élni, mint egy olyat, amelyben már meg 


