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Remény 

A „remény” egy újszövetségi szó, éppen úgy, mint a „kegyelem,” a „szelídség,” a 
„szellemben szegény” és a „győzelem” stb. Nagyon kevés hívő gondolkodott el azon, 
hogy mi is a remény, azonban nagyon hasznos tanulmányozni azt a konkordancia 
alapján. 

A Róma 5:2-4 azt mondja nekünk, hogy örvendezünk az Isten dicsőségének 
reménységében. Örvendezünk a szenvedésben, mert ha türelmesek vagyunk a 
szenvedésekben, akkor egyrészt egy kipróbált jellemre fogunk szert tenni, másrészt 
pedig reménységet ad nekünk. Ez azt jelenti, hogy attól fogva, hogy a korábbi 
életünkben felfedezzük Isten átformáló munkáját bennünk, reménykedni fogunk, hogy 
Isten be is fogja fejezni bennünk a munkát az előttünk lévő időben. 

Isten azt akarja, hogy jó reménységgel legyünk a jövőnket illetően. Nem kell rémülettel 
és borúlátóan gondolni a jövőt illetően, mint a körülöttünk lévő emberek. Mi hatalmas 
reménnyel tekintünk előre, mert teljesen elhisszük, hogy aki elkezdte bennünk a jó 
munkát, bizonyára be is fogja fejezni és tökéletességre viszi azt bennünk. (Fil. 1:6). A 
remény egyfajta ellenszer a csüggedés és a rosszkedv ellen.  

Kitartónak kell lenni a reménység megvallásában (Zsidó 10:23). Más szavakkal, bátran 
meg kell vallanunk a szánkkal, hogy Isten győzelemre vezet minket és megcselekszi azt, 
amit megígért nekünk még akkor is, ha most éppen legyőzöttek vagyunk. 
Reményteljesen örvendeznünk kell. Normális dolog a hívők részéről, hogy hálát adjanak 
Istennek azért, amit velük tett, de reményteljesen örvendeznünk kell azért is, amit Isten 
tenni fog értünk.  

"Ő bármit cselekszik az sikeres lesz," mert megígérte a Zsolt 1:3-ban. Ez Isten akarata 
az életünk számára, és igényt kell tartanunk a Krisztusban való születési előjogunkra. 

Öröm 

A túláradó örömből megtudhatjuk, hogy Isten jelenlétében élünk, mert „az Ő 
jelenlétében teljes öröm van.” (Zsoltár 16:11). Így azt is megtudhatjuk, hogy Isten 
országa valóban eljött a szívünkbe – mivel „Isten országa igazság, békesség és Szent 
Szellem által való öröm”(Róma 14:17). Ez az öröm csak akkor lehet a miénk, ha 
gyűlöljük a bűnt és szeretjük az igazságot – mivel az öröm olajának a kenete azok 
számára adatott, „akik szeretik az igazságot és gyűlölik a hamisságot." (Zsidó 1:9). Az 
Úr öröme folyamatosan az erősségünk lehet (Nehémiás 8:10). Az öröm sokkal 
könnyebbé teszi harcainkat a kísértések ellen. 

Jakab azt mondja, hogy két ok miatt kell örvendeznünk, ha próbákon megyünk át (Jakab 
1:1-4):  
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(1) Kiderül, hogy a hitünk igazi vagy sem. (Ez valami olyan, mint felfedezni, hogy az 
arany, amivel rendelkezünk, az valódi vagy hamis – ezért ne csapjuk be magunkat, hogy 
gazdagok vagyunk, amikor valójában szegények vagyunk).  

(2) A türelmünk tökéletességet terem - tökéletessé válunk, minden fogyatkozás nélkül. 

Csodálatos, hogy milyen eredmények származhatnak abból, ha a próbáinkban 
örvendezünk. Sok elvesztegetett szenvedés van a hívők között. Semmi eredménye nem 
lesz a szenvedésüknek, ha panaszkodnak és morgolódnak az örvendezés helyett.  

- § - 

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és a CFC 
honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com 
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