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Ha kicsit mélyebben végiggondoljuk, akkor ki-
mondhatjuk, hogy a valóságban nincs olyan gyü-
mölcs, hogy alma. Mert az alma a valóságban 
egyes fajtáiban él. Olyan van csak, hogy Jona-
tán, Starking, Golden. Ugyanez a helyzet a ke-
reszténységgel. Nincs általános keresztyénség.  
A kereszténység is egyes fajtáiban, egyedi jel-
leggel bíró színezeteiben, sajátosan hívő fele-
kezeteiben létezik. A kereszténység nagy csa-
ládján belüli identitását az egyes embernek, 
illetve gyülekezetnek a hitvallások határozzák 
meg. Ilyen hitvallása reformátusságunknak a 
Heidelbergi Káté, melynek első kérdés-felele-
tét olvastuk a textushoz. Arra hívlak bennete-
ket, hogy az ige és a református hitvallásunk 
alapján az életünkről gondolkodjunk itt a te-
rített asztal körül.

Életünkről való gondolkodásunk kiin-
dulópontja ne az legyen, hogy mi is az élet. 
Ennek a megválaszolását hagyjuk azokra, akik 
ezt különböző nézőpontokból le tudják írni. 
Mert, azt, hogy mi az élet, végtelenül bőbeszé-
dűen írja le minden természettudomány. De 
válaszol erre a pszichológia. Filozófusok évez-
redek óta kutatják az élet titkát, természetét. 
Sőt minden valamire való író és költő is meg-
fogalmaz valamit arról, hogy mi az élet.

A lényegi kérdés ma másképp vetődik fel 
ennél a terített asztalnál! Úgy, hogy: Kié az 
élet? Kié az életed?

Szinte hallom, ahogy reflexszerűen kórus-
ban válaszolnánk elsőre: Hogyhogy kié, hát az 
enyém! Ebben a világban minden ezt sulykolja be-
lénk. Gyerekkorunkban de sokan mondták, s mi is 
mondjuk gyerekeinknek: „Előttetek áll az életetek, 
tiétek, kezdjetek vele valamit!” Érettségik, évzárók, 
diplomaosztók visszatérő mondata: „Életetek, sor-
sotok a ti kezetekben van, bármi lehet belőletek!” 
Magazinok sokasága harsogja: „Az alakodon túl 
alakítsad az életedet te magad! Vedd kezedbe az éle-
tedet!” Úgy áll a helyzet, hogy mi pedig makacsul 
ragaszkodunk ahhoz az elképzeléshez, hogy mi 
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döntünk életünk felől. Szabadon választunk szakmát és társat. Szabadon vállalunk, vagy 
nem vállalunk gyermeket. Választunk munkát, életmódot, hobbit, és választunk, dön-
tünk mindenben. Ha pedig nem vagyunk elégedettek, akkor váltunk. Miénk az életünk, 
s abban újabb és újabb döntéseken keresztül keressük a boldogságot. S vallásos emberek 
lévén, ha valami nem jön össze, megszólítjuk a Jóistent, mint valami főpincért, és döntünk 
valami új, valami más mellett, hogy ő szolgálja ugyan már fel. Egyszóval abban az illúzióban 
élünk, hogy miénk az életünk, kezünkben a sorsunk.

Mígnem – legyünk őszinték – tapasztalataink gúnyt űznek ebből az illúzióból. 
Hogyan? Csak néhány példa praxisomból. Elmondja a pár évvel ezelőtt ragyogó arccal 
az úr asztala előtt megálló ember: Tiszteletes úr, az a helyzet, hogy válságban a házassá-
gunk! Vagy a zárójelentését megkapó hazaadott beteg szorongva kérdezi: Tiszteletes úr, jól 
éltem az életemet? Vagy elmondja a gyászoló: Arra készültünk, hogy egy élet munkája után 
a párommal boldog, békés éveket tölthessünk végre egymás mellett. De éppen hogy nyug-
díjba mentünk, a papa koporsója minden álmomat, reményemet, az életemet törte össze. 

De hétköznapi tapasztalataink is gúnyt űznek az illúzióból, hogy miénk az éle-
tünk. Hiszen de gyakori, hogy olyan irányba mozdulnak emberi kapcsolataink, amelyet 
legkevésbé sem kívántunk volna magunknak. Vagy azt látjuk, hogy gyermekeinkből nem 
azok az emberek lesznek, akiknek mi neveltük volna őket. Vagy nem úgy jönnek ki pénz-
ügyeink, ahogy mi szerettük volna. Vagy nem olyan az anyósunk, feleségünk, főnökünk, 
amilyennek szeretnénk látni. Ezt tetézi – vallásos embereknél – hogy a pap meg a gyüle-
kezet arculata sem feltétlenül szája íze szerint való. Így nyár vége felé talán még a szabad-
ságunk sem váltotta be a hozzá fűzött nagy reményeket. És a végén, a mélyben, amikor 
saját életünkről gondolkodunk: ott a végtelen nagy szorongás a holnap, a jövő hét, a jövő 
év miatt. Meg amiatt, hogy mindannyian tudjuk: egyszer értünk kondulnak a harangok, 
de nem hívogatva, hanem búcsúztatva.

Nos, ha mindez igaz, s illúzió, hogy a miénk az életünk, akkor lehet-e valami vi-
gasztalásuk, reménységünk? Hadd hirdessem, hogy lehet! Ezt a reménységet pedig a 
felolvasott ige hirdeti: „Mert közületek senki sem él önmagának, senki sem hal ön-
magának…” És ezt bontja ki a hitvallásunk bővebben: „Mind életemben, mind ha-
lálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak a Jézus Krisztusnak 
a tulajdona vagyok…” Magyarán a református embernek egyedülálló és páratlan vi-
gasztalása az, hogy élete nem az övé, hanem a Krisztusé. Az életem az Ő tulajdona. 
És ezért lehetek református keresztyénként olyan emberré, akit nem nyom agyon a 
soron következő veszteségtől való félelem. Akit nem nyom agyon a kimerültség és 
védtelenség miatt rá törő üresség. Akit nem nyom agyon a döntéseket követő két-
ségbeesés, vagy megbánás. Akit nem nyom agyon az élet végessége miatti szorongás.  
A mai örömüzenet ez: Jézus Krisztus tulajdonai vagyunk! De hogy közelebb hoz-
zam, ez négy dolgot jelent.

Jézus tulajdonának lenni azt jelenti, hogy története van az életemnek. Olyan 
története, ami nem a fogantatásunk pillanatában kezdődik, és nem az utolsó szív-
dobbanásunkkor ér véget. Mert az életünk története egy nagyobb történetbe ágyazó-
dik bele. Isten történetébe. Nem véletlenszerű, nem kipukkanó buborékszerű, nem 
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elvesző porszem az életünk. Hanem bele van ágyazva Isten történetébe, az üdvtör-
ténetbe, a megváltás történetébe. (Vájtfülűeknek: Ez a Káté szótériológiai üzenete). 
Magyarán életünk egy nagyobb történet része. Isten már akkor szeretett, amikor nem 
voltunk. Akkor emberré lett értünk, amikor nem voltunk. Akkor átélte emberlé-
tünk minden bugyrát, amikor nem voltunk. Elvette bűneink minden büntetését a 
kereszten, amikor nem voltunk. Magának rendelt, választott, amikor nem voltunk. 
De szépen megénekeljük ezt: Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél, még 
rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél, még meg sem formált szent kezed, már 
elválasztál engemet, hogy társam légy a földön. Döbbenetes, hogy életünk története 
egy nagyobb történetbe ágyazódik. S az Isten története, a megváltás története, a mi 
életünk története találkozhat. Ma is.

Jézus tulajdonának lenni azt jelenti, hogy távlata van az életemnek. (Vájtfü-
lűeknek: ez a Káté eszkatológiai üzenete.) Mert az életünk története nyitott végű 
történet. A református hit döbbenetesen vigasztaló jellege abban is áll, hogy az Isten 
bennünket az örök élet felől biztosít. Azt jelenti ez, hogy nem fogy, nem szűkül, nem 
vékonyodik, nem keskenyedik az életünk az évtizedek múlásával. S nem is így kell ezt 
megélnünk. Hanem telik, tágul, szélesedik, bővül az életünk, s végül az üdvösségbe 
torkollik. S nem arról kell matekoznunk, hogy pokolra kerülünk-e vagy a semmibe 
hullunk, vagy újra megszületünk e majd valahol, vagy a tisztítótűzben szenvedünk-e? 
Hanem, mivel Krisztus tulajdonai vagyunk, bizonyossággal hihetjük, tudhatjuk: 
örök életünk van. Micsoda vigasztalás ez határhelyzetekben. Az a hit, hogy Isten 
bennünket az örök élet felől biztosít, az egyetlen olyan hit, amely vigasztalni tud. Ez 
a hit vigasztalta a 16. század reformátusait a hitvallás születésekor, amikor Pfalzban tör-
vényen kívül helyezték őket, s életveszélyben voltak szüntelen. De ahogy egy tábori lelkész 
elmondta, pár hónapja Afganisztánban ez a hit vigasztalta azokat a katonákat, akiken a 
pszichológus módszerei már nem segítettek a fegyverropogás közepette. Krisztusban örök-
kévaló távlata van az életünknek. Ezt is üzeni ez az asztal.

Jézus tulajdonának lenni azt jelenti, hogy támasza van az életemnek. (Vájtfü-
lűeknek: ez a Káté dogmatikai, providenciát érintő üzenete.) Az, hogy Krisztus tu-
lajdonai vagyunk itt, a mában, a mindennapok küzdelmeiben is vigasztaló támasz. 
Ez nem szentimentális üzenet arról, hogy „majdcsak minden rendben lesz”. Ez nem 
arra buzdít, hogy törődjünk bele az élet kudarcaiba és bizonytalanságaiba. Nem is 
azt hirdeti, hogy mindent elérhetünk, és megvalósíthatjuk önmagunkat. Hanem azt 
a támaszt adja, hogy Isten részese minden életeseményünknek. Minden arra szolgál, 
hogy Hozzá közelebb kerüljünk. Mindenben Ő munkálkodik. Sőt minden Értem 
történik, ami történik. Magyarán: Krisztusban biztonságban tudhatom életemet. 
Nem a vagyon, nem az egészség, nem a kapcsolatok, nem az egyéni teljesítmény 
ad biztonságot életünknek, hanem az, hogy Krisztus tulajdonai vagyunk. A mennyi 
Atyánk akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejünkről. Van ennél nagyobb 
támasz bármi másban?

Jézus tulajdonának lenni azt jelenti, hogy tartalma van az életemnek. (Vájtfü-
lűeknek: ez a Káté etikai üzenete.) Hiszen ha Krisztus tulajdonában van az életem, 



156

Hős Csaba

SároSpataki Füzetek 24. évFolyam  2020 – 4

akkor abból egy dolog fakadhat felé: hála. Hála a hozzá tartozásért, hála a megvál-
tásért, üdvösségért, szeretetéért, gondviseléséért. Ez a hála pedig testet ölthet a min-
dennapokban. Abban, hogy nemcsak Vele, hanem Neki élünk. Nem önmagunknak, 
hanem neki. Hogy mit jelent ez a hétköznapokban? Csak egy példa. Az utcaseprőé, 
akit megkérdeztek, hogy miért nem marad el utána egy csikk sem. Válasza ez volt: „Végső 
soron Istené ez az utca, az én életem is az Övé, így hát úgy dolgozom, mint aki neki 
dolgozik.” Értjük? Bárhol, bármiben a tartalmas élet a Krisztusnak való élet. Nem itt 
vasárnap, hanem a hétköznapokban is.

Befejezem. Krisztus tulajdonai vagyunk. S ezért életünknek története, távlata, 
támasza és tartalma van. Ezt üzeni ma a református hitvallásunk, a bibliai ige!


