
HIT ÉS ÉLET I1 ----

HITÜNK KÉRDÉSESSÉGE ÉS
VESZÉLYEZTETETTSÉGE

A szentmisén meg szoktuk vallani hitünket. De vajon tudjuk-e, hogy mi is a
hit voltaképpen? Ha egyáltalán gondolkodunk a hitünkről, ezt többnyire hit
védelmi szempontból tesszük. Elvilágiasodott korunkban - amikor az ateizmus
sok országban a hivatalos állami ideológia rangjára emelkedett, a keresztény hit
pedig már nem uralkodó világnézet, hanem egyike a lehetséges világfelfogások
nak - gyakran érnek bennünket olyan hatások, amelyek megkérdőjelezikhitün
ket, mert ellentmondani látszanak különböző hitigazságoknak. Ezért aztán
istenérveket keresünk, gondolkodunk a csodák lehetőségén, valamint a hit és a
természettudományok összeegyeztethetőségén.

Ugy tetszik tehát, hogy a hit voltaképpen a hitigazságok összessége: ezeket
Isten kegyelmétőlmegvilágosítva, az egyház tanúsága alapján fogadjuk el, és rá
juk alapozzuk az életünket. Hisszük, hogy van Isten; hogy Isten igazságos, aki a
jókat megjutalmazza és a gonoszokat megbünteti; hisszük, hogy a názáreti Jézus
feltámadt a halálból; hogy van másvilág, feltámadás és örök élet. E hitigazságok
ismeretében azután törekszünk Isten és az egyház parancsolatainak hűséges tel
jesítésére, hogy elnyerjük az örök üdvösséget. E felfogás szerint a hit elsősorban
értelmi helyeslés: az egyház által előterjesztett hittételek igaznak-tartása, és a
hit mintegy közvetve oka az üdvösségünknek, azáltal, hogy a parancsolatok telje-
sítésére késztet. ,

Hogy a hit aktusának lényeges tartalma az értelmi helyeslés, az igaznak-tartás.
azt a katolikus egyház a reformáció óta nagyon erőteljesen hangsúlyozza. Igya
tridenti zsinat kimondja, hogy a hit több, mint puszta bizalom, nevezetesen a hit
az Istentől kinyilatkoztatott igazságok és ígéretek elfogadásának aktusa. Az I. Va
tikáni zsinat szerint a "hitet a katolikus egyház természetfeletti erénynek vallja,
mely által Isten kegyelmének ösztönzésére és Isten kegyelmének segítségével
hisszük, hogy amit O kinyilatkoztatott, az igaz .. .". Igy szokták meghatározni a
hit teológiai erényét a lelkiségi irodalomban is: "A hit az a természetfölötti iste
ni erény, amely az akarat és a kegyelem behatása alatt hajlamossá teszi értel
münket, hogy az isteni tekintély alapján határozottan elfogadja a kinyilatkozta
tott igazságokat" (Tanquerey: A tökéletes élet, 748.1.).

De vajon nem egyoldalúság-e, ha kizárólag értelmi helyeslést és igaznak
tartást látunk a hitben? A Szentírás szerint a hit az alapja az üdvösségnek és
megigazulásnak: "Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül; aki nem hisz, elkárho
zik" (Mk 16, 16). Vagy ahogy a János-evangélium tanítja: "Úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem
örökké éljen" (Jn 3, 16). De ha a hit valóban csak értelmi helyeslés és igaznak
tartás, akkor nem furcsa-e Istentől, hogy éppen ezt teszi meg üdvözülésünk felté
telévé? Hogy azt kívánja tőlünk: fogadjunk el igaznak bizonyos kijelentéseket,
amelyeket ráadásul nem is értünk (és nem is érthetünk, mivel a hittételek hit
titkok)? Még jobban zavarba jövünk, ha Szent Pált hallgatjuk hit és megigazulás
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kapcsolatáról. Ő ugyanis szenvedélyesen 'vitatkozik azzal a felfogással, hogy a hit
közvetve, a jócselekedeteken keresztül járul hozzá az üdvösséghez, és azt állítja,
hogy a hit által közvetlenül üdvözülünk, a jócselekedetektől függetlenül: "Az
ember a hit által válik igazzá, a törvény szerinti tettektől függetlenül" (Róm 3,
28). Miért van a hitnek olyan nagy értéke, hogy önmagában, jócselekedetek nél
kül is elegendő az üdvösséghez? Ha a hit valóban csak az értelem aktusa - a ki
nyilatkoztatás értelmi elfogadása és igaznak-tartása -, akkor nem különös-e,
hogy ez az értelmi aktus önmagában is elég az egész ember üdvözüléséhez, jólle
het az ember egész lényéhez olyan valóságok is hozzátartoznak, mint az érzel
mek, az akarat, a szív és a szeretet? Kétségesnek látszik, hogy ez utóbbi valósá
gok mozgósítása nélkül is lehetséges volna az üdvösség.

*

Valójában a hit nem merül ki a kinyilatkoztatott igazságok értelmi helyeslésé
ben. Ahogya II. Vatikáni zsinat tanítja, a hittel "az ember szabadon Istenre bíz
za egész önmagát, értelmével és akaratával teljesen meghódol a kinyilatkoztató Is
ten előtt", és a hithez hozzátartozik az is, hogy a Szentlélek indítására az ember
szíve Isten felé fordul (Dei Verbum S). A hitben az ember teljesen átadja magát
Istennek: elfogadja a kinyilatkoztatott tanítást, szabadon aláveti magát Isten ke
gyelmének, és bizalommal reménykedik az isteni ígéretek teljesülésében. A hit
aktusa tehát teljesen Istennek rendeli az embert mint személyt: benne az ember
mindent felölelő igent mond Istennek, aki Krisztusban az ő megváltójaként nyi
latkoztatta ki magát, és így a hithez hozzátartozik az is, hogy az ember életközös
ségre törekszik Krisztussal, és egész egzisztenciája a vele való teljes egyesülésre
irányul.

Ha a hitnek ezt a teljesebb fogalmáttartjuk szem előtt, megvilágosodhat előt

tünk a hivő magatartást illetően néhány olyan igazság, amelyre rendszerint nem
szoktunk. gondolni.

Ha a hit nem csak az értelem aktusa, hanem egész valónkat igénybe vevő eg
zisztenciális magatartás, akkor először is nem tudhatjuk bizonyosan, hogy csak
ugyan hivők vagyunk-e vagy hitetlenek. Nem kerül szembe ezzel a paradoxonnal,
aki csak értelmi helyeslést lát a hitben: elmondom a hitvallást, átgondolom a hit
tételeket. és ha szándékosan nem kételkedem bennük, akkor tudom, hogy hivő

vagyok. De tudhatom-e ugyanilyen bizonyossággal, hogy csakugyan megvalósí
tom azt a magatartást, melyet a hit teljesebb fogalma feltételez? A hit az Isten
hez való teljes odafordulás szabad aktusa. De az egyes szabad cselekedetek szub
jektív minőségét és erkölcsi értékét sohasem ismerhetjük meg teljes bizonyos
sággal, mert nem tudhatjuk, hogya tett minőségében végül is milyen szerepe
van saját szabad döntésünknek és a körűlmények általi meghatározottságunk
nak. Nem tudhatjuk, hogy valóban szivből hiszünk-e Istenben, vagy csak az aj
kunkkal valljuk a hitet, miközben búnösen elzárkózunk Isten elől. Ahogy Izajás
mondja: "Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem." Nem tud
juk tehát mi magunk megítélni a hitünkét, s amit a hitünknek gondolunk, az le
het rejtett hitetlenség is. Hogy a hitünk és egyáltalán egész lényünk erköcsi mi
nősége el van rejtve előlünk, azt világosan kifejezi Szent Pál: "Nem érzem ugyan
magam semmiben sem bűnösnek, de ez még nem jelent megigazulást. Az Úr
mond fölöttem ítéletet. Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, míg el nem jön az Úr. Ő
megvilágítja majd a sötétség titkait és földeríti a szívek szándékait" (1 Kor 4,
4-SI.
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Kissé élesebben úgy is megfogalmazhatjuk ezt, hogy hitünket állandó veszé
lyeztetettségben, fenyegetettségben éljük. A hit az embernek nem statikus tulaj
donsága, birtoka, mellyel rendelkezhet (mint ahogy birtokunkká válhat valami
lyen tudás, ha megtanuljuk és elsajátítjuk). A hit soha sincs mögöttünk, mint va
lami elintézett dolog, hanem mindig előttünk is van, mint létünk mindig újonnan
megvalásítandó lehetősége. A hivő sohasem tudhatja, hogy a hitigazságok értel
mi helyeslese valóban hitbeli meggyőződés-enála, és nem inkább olyan véleke
dés, amelyben elméletileg jelen vannak ugyan a hitigazságok, de mégsem váltak
lényének belső, egzisztenciális struktúrájává. A hit felszíne alatt tehát hitetlen
ség is lappanghat, s hogy melyik rejlik a szívünk mélyén, azt akkor sem tudhat
juk bizonyossággal, ha történetesen hivőnekvalljukmagunkat,

De miért kell beszélni erről? Nem üres szócsavarás ez, ami csak arra jó, hogy
összezavarja a fogalmakat? Nem: mert ha szembenézünk ezzel a lehetőséggel,

jobban megértjük hivő egzisztenciánk kérdésességét, és ha tudatában vagyunk
hitünk fenyegetettségének, eljuthatunk arra az üdvös félelemre, melyről Szent
Pál beszél, amikor ~rra inti a filippieket, hogy "félve-remegve" munkálják üdvös
ségüket (Fil 2, 12). Igy válhatunk képessé igazi alázatra és tanulhatjuk meg, hogy
Istentől kérjük esedezve a hit kegyelmét; hogy ne magunkban bízzunk, hanem
egyedül Istenben, mert csak tőle várhatjuk hivő egzisztenciánk eredendő kérdé
sességének és kétértelműségének végső feloldását. Ami pedig a lelkiség gyakor
latát illeti, némiképp átdolgozhatjuk a lelki tükörnek a hitre vonatkozó részét.
Nemcsak azt kell kérdeznünk magunktól, hogy "kételkedtem-e szándékosan hit
igazságokban?", hanem azt is, hogy valóban Istenhez fordulok-e teljes szívemből

és egész lelkemből; nem csak azt, hogy értelmem elfogadja-e a hitigazságokat,
hanem azt is, hogy a szívem valóban Istené-e?

Az elmondottak fényében másként látjuk a nem-hivőkhöz való viszonyunkat
is. A hitetlenség kérdése ugyanis nem csupán a hitvédelem tárgykörébe tartozik
és nemcsak a többieket érinti, hanem jogosan v.ethető fel a hivőkkel kapcsolat
ban is. Mert az elmondottak szerint az esetleges hitetlent nem mindjárt a másik
ban - az egyházon kívüliben, az ateistában - kell keresnünk, hanem talán épp
saját magunkban. Ezzel hivő és hitetlen sajátságos módon közel kerül egymás
hoz: az egzisztencia alapkérdésében nem lesz valaki pusztán attól magasabb rert
dú, hogy szociológiailag tagja azok közösségének. akik értelmileg elfogadják a ki
nyilatkoztatást. Igy ellenállhatunk a gőg, a kevélység kísértésének, amely arra
csábítja a hívőket, hogy a hitetleneknél különbnek tartsák magukat, mint Isten
választottait, és titokban lenézzék őket, mint ahogy az evangéliumbeli farizeus
nézte le a vámost. És ha tisztában vagyunk saját hitetlenségünk reális lehetősé
gével, akkor őszintén, minden mesterkéltség nélkül - s talán legfontosabb kérő

imánkként - tudjuk majd elmondani: "Uram, én hiszek, segíts hitetlenségemen!"
(Mk 9,24).

Következőszámunkból

Koncz Lajos: Az aszkézis újraértékelése
Fél Edit: Roger Schütz .
Gelléri Andor Endre novellaja és levelei
Czakó Gábor esszéje '

148


