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Van reménységünk ! Bennünket a reménység különböztet meg 
minden más embertársunktól.Másképen kifejezve ez azt jelenti: 
a keresztyén embernek teljes élete van,nemcsak multja és jelene 
hanem jövője is van.Az Uj Testamentom lapjain is pünkösd után 
csak reménykedő Krisztus-hivőkkel találkozunk .Erre a keresztyén 
reménységre akar megtanítani minket az Ur ezzel az igével.A 
pünkösdi Lélek husvéti örömmel tölthet meg,ha figyelünk szavára 
most az egyházi esztendő végén,amikor az utolsó dolgokról beszé 
nek a vasárnapi evangéliumok.
Van reménységünk ! Gondoltál e erre,amikor az elmult héten való
szinüleg te is megálltál egy sirdomb mellett elgondolkozva és 
talán nagyon üres lélekkel?Talán te is ugy álltál ott,mint a 
többi ember,akik ugy gondolják a titkok birodalomról a halalról 
semmi bizonyosat nem tudhatunk?- Isten nem akarja,hogy tudatlan 
ságban maradjunk a halottakat illetőleg./I.Thess.4 ,13-18/Nem 
mond el mindent,amire k iváncsiak lennénk,de ami szükséges,azt 
megmondja.-A tudatlanság és a reménytelenség rokonok,az elsőből 
következik a második.Jézus nem ismerése halált jelent,ismerete 
örök életet/Ján.17,3./.Minden igehirdetés azért hangzik el, 
hogy erre az életetadó ismeretre eljuss.
Van reménységünk !A történetben ovasható miliókét esetbon Jézus 
ott segit ,ahol már emberileg nincsen segitség.A halál kétségbe- 
e jtően nagy hatalom,de Jézus hatalma még nagyobb!Jézus számára 
a halál csak álom.Csak jaki a husvéti üres sir csodáját hiszi, 
annak természetes Jézus minden szava, leül önben csak gunyosan 
nevethetünk Jézus kijelentésén / 24.v./.Egész keresztyén hitünk' 
azon áll vagy bukik,hogy hiszünk a feltámadott Jézusban /I.Kor. 
l5.l4-2o !/
Van reménységünk ! Amit,ott Jézus a szegény asszonnyal és a 
fő ember leányával cselekedett jelként,azt teszi mindig az 
övéivel: halálból életre visz .Akik hisznek Benne,azoknak már  
örök életet ád /Ján.5,24;lo,28./Belőle árad az élet:ahol Ö  
megjelenik emberi életekben ott igazi élet és öröm van /l5.v./ 
Van reménységünk ! Ez minden imádságunk alapja, .Akár ugy tudunk 
imádkozni,mint Jairus:röviden szavakba foglalva mindazt,ami a 
szivünkön van,akár némán,de bizalommi megyünk Jézushoz minden 
bajunkkal,mint a szegény asszony tette,csak abból a reménység
ből fakadhat ima,hogy Jézus még tud segiteni.
Van e reménységünk? Legyen reménységünk!Erre tanit ez a kettős 
csodatörténet. Ez a reménység meg nem szégyenit /Róm.5,5./.Ezt 
minden hivő ember gyakran megtapasztalhatja. Legyünk hálásak, 
hogy nem hiába reménykedünk !Aki ezt az igét igazán meghallja 
és hiszi,annak szivéből bizonyosan feltör a hála és reménység 
dala:"Áldjad én lelkem az Urat. és egész bensőm az Ö szent nevét 
Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi jótéteményé 
r ől,aki megbocsátja minden bünödet,meggyógyitja minden betegsé
gedet,aki megváltja életedet a  koporsótól; kegyelem
mel és irgalmassággal koronáz meg téged."Zsolt.lo3,1-4. v.
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