
A remény 

 

„Az Isten kiválóbban meg akarván mutatni az ígéret örököseinek az ő 

végzése változhatatlan voltát, esküvéssel lépett közbe, hogy két változhatatlan 

tény által, melyekre nézve lehetetlen, hogy az Isten hazudjon, erős vigasztalásul 

legyen minekünk, mint akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk 

levő reménységet, mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és 

beljebb hatol a kárpitnál, ahova útnyitóul bement érettünk Jézus, aki örökké 

való főpap lett Melkisédek rendje szerint.” (Zsid 6,17-20). 

Egy görög mítosz szerint Zeusz, a főisten az embereknek egy hordót 

ajándékozott, mely tele volt mindenféle jó adománnyal. Ám az embereknek nem 

volt szabad egyedül felnyitni a hordót. Várniuk kellet, hogy Zeusz vajon mely 

javakkal ajándékozza meg őket. Az emberek azonban olyan kíváncsiak voltak, 

hogy nem tudtak várni. Kinyitották a hordó fedelét. Ennek borzasztó 

következménye lett. A jó ajándékok elillantak a hordóból és visszatértek az 

istenek világába. A Mire az emberek gyorsan visszatették a hordó fedelét, már alig 

maradt benne valami. Egyetlen ajándék maradt benne: a remény. Csak a remény 

maradt meg az emberiségnek. 

Ez a mítosz azonban vigasztalást is jelent az ember számára. Bár a remény 

általában olyan dolgokra vonatkozik, amelyek bizonytalanok, mégis a remény által 

várjuk, hogy a jövendőben valami jó is történjék velünk. Ám a jövő bizonytalan. 

Senki sem ismeri. Az ókori görög bölcs is, Plató arról beszél, hogy a remény 

vérünkben van, bár a jövő bizonytalan. 

A reményről a Bibliában is olvashatunk. Már most kinyilvánítom, hogy a 

Biblia egészen más értelemben beszél a reményről. A bibliai reménység nem 

valami bizonytalanságban való reménykedést jelent. Olvasd csak el még egyszer 

Zsid 6,19-et! Amint a hajónak horgonya van és az biztonságossá teszi a viharban a 

hajót, úgy tudunk mi is életünk hajójában a reménység horgonya által biztonságot 

találni.  



A Biblia a reménység által nem egy bizonytalan jövendőről beszél. A bibliai 

reménység az Istenre irányítja a figyelmünket, aki a jövő Ura. És amit Isten mond a 

jövendőnkről, az abszolút biztos. 

A Biblia ismer egy hiú reménységet is. Amikor az ember a gazdagságban 

reménykedik. Jézus beszél az emberről, akinek a földje gazdagon termett. Aztán 

magtárait lerontotta és újakat épített. Ő pedig élvezte az életet. „Bolond, mondja 

az Úr Jézus, még az éjjel elkérik a te lelkedet…” Kié lesz a gazdagság? Neked mi 

hasznod belőle?  

Lehet reménykedni a politikában is. Erről is azt mondja a Biblia, hogy hiú 

reménység. Lehet reménykedni az istentiszteletben is, hogy templomba járó az 

ember. Egyedül Isten a mi reménységünk! Jézus Krisztus kereszthalála és 

feltámadása által élő reménységet ajándékozott nekünk s nyitva már az út a 

mennyei szentély felé. Ez a remény nem szégyenít meg. 

Biharszentjános, 2015.08.10. 

        Csomay Árpád. 


