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Az élet remény, az élet jövő. 
Az  élet  ajándék.  Az  életnek  nem  okai  vagyunk,  hanem  letéteményesei.  Az  élet  eredete 
Istenben rejlik. A szó legteljesebb értelmében róla mondhatjuk el, hogy él. Mindnyájan az ő 
életéből részesedünk. 
Az élet remény, az élet jövő. 
A keresztény ember  a  remény  embere,  az  élet  embere.  Nem abban  remél,  ami  meg  fog 
történni, hanem ami már megtörtént: Jézus feltámadásában. Az élet benne, Krisztusban rejlik. 
De  amikor  az  ember  reméli  az  örök  életet,  amit  Krisztus  hozott  közénk,  nem  veheti 
könnyelműen  az  élet  evilági  dimenzióját  sem.  Felelősek  vagyunk  az  életért.  Nemzetünk 
jövője, reménye: megszülethet-e az élet, felnövekedhet-e az élet, beteljesedhet-e az élet. 
II.  János  Pál  pápa  egyszer  így  fogalmazott:  az  embernek  joga  van  ahhoz,  hogy  akkor 
halhasson meg, amikor meg kell halnia, se előbb, se utána. Az életért tenni kell fogantatásától 
a halálig. Továbbszármaztatni, gondozni az életet, segíteni méltón élni és méltón beteljesíteni 
az életet: a legmagasabb kreativitás, a legnemesebb tett. 
Hála Istennek sokan tesznek az életért Egyházunkban és azon túl is. De még mindig kevesen. 
Pedig  az  élet  remény,  az  élet  jövő.  Isten  csak  úgy tud  reményt  és  jövőt  adni,  ha  együtt 
munkálkodunk vele az életért. 
Az életért tesz az a házaspár, amely tétovázás nélkül nyitott az életre. Az életért tesz, aki a 
megfogant élet mellett mer dönteni, aki segít felnövelni az életet, akár egészséges, akár sérült. 
Az életért tesz, aki kíséri az eltehetetlenültet, segíti, hogy így is élhetőbbé legyen az élete. Az 
életért tesz, aki a betegágy mellet, a haldokló mellett áll, hogy méltósággal léphesse át e világ 
horizontját.  Az  életért  tesz,  aki  az  élet  elfogadására  és  segítésére  mer  bátorítani,  aki 
példaadóan éli az életét, aki maga is szereti, örömmel élei az életet, aki jövőt lát, ha éli az 
életét. 
Az életért tesz az is, aki nemcsak egyénileg nyitott az életre, hanem keresi a kapcsolatot a 
másikkal,  aki  csoportba  szervezi  az élet  barátait,  közösséget,  intézményt  hoz létre  az élet 
védelmére, az élet gondozására.


