
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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