
A hit
hullámverésében
Újszövetségi szempontok a hitről

Húsvét éjszakáján égő, vastag, feldíszített gyertyát eresztenek a
vízbe. A pap közben arról énekel, hogy a tenger vizét kettéválasztva
Isten megszabadította Izrael népét, és arról, ahogy a Szentlélek le-
begett a vizek felett a teremtés kezdetén, s ahogy ugyanez a Lélek
leszállt Krisztusra a Jordán vizében. Ezen az „áldott” éjszakán, ami-
kor az élet diadalmaskodik a halál felett, a vízbe engedett gyertya
nemcsak a múltra emlékeztet, hanem magát Krisztust is jelenti, a
világ világosságát, aki elmerült a halál sötét vizében, de harmad-
napon feltámadott. A szertartás szépsége egyfelől a két őselem, a
víz és a tűz találkozásában rejlik, amelyek mindegyike jelenthet ha-
lált vagy életet, s felidézi a sötétség és világosság ősi ellentétét
éppen úgy, mint a hideg és a halál, illetve a tűz és az élet összetar-
tozását. De ezek a természetes szimbólumok másfelől személyes ta-
lálkozások emlékét idézik fel, a Krisztussal való találkozást és a belé
vetett hitet, a csalódás és gyász helyett örömbe öltöző emberi szívet.

Az Újszövetség egyes szerzői a maguk módján tesznek tanúságot
a Krisztusba vetett hitről, az emberi teljességnek, örömnek és sza-
badságnak benne elérhető valóságáról, amely végül is nem más, mint
találkozás Istennel, de azt sem hallgatják el, hogy a tanítványok szí-
vét is megkísértette a sötétség, a keserűség és a harag. Az embernek
újra meg újra kísértése támad, hogy melankolikus, csalódott mozdu-
lattal kavicsot fogjon, mint egy kisgyerek, s a nagy vizek partján elhajítva
nézze, hogyan csobban, s ahogy talán hullámzik még a víz, körbe-
körbe, s így élje újra veszteségeit, hiábavaló igyekvéseit. Elhomályo-
sult hitében mintha azoknak a tanítványoknak volna leszármazottja,
akik azt remélték, rátaláltak Izrael megváltójára, s akik csalódottan fi-
gyelik, hogyan hullámzik tovább a világ a maga megszokott módján
— egyébként velük együtt, akik visszatérnének megszokott életükbe
(vö. Lk 24,13–32). Még nem sejtik, még nem hiszik, hogy Krisztus nem
hiába süllyedt alá, hogy nem hiába lett „engedelmes a halálig, még-
pedig a kereszthalálig”. Még nem értik, hogy „be kellett teljesednie”
az Írásoknak, mert Krisztus elfogadta az Atya akaratát. Még nem lát-
ják, még nem ismerték fel, hogy Krisztus mellettük lépdel, hogy a
halálával és a feltámadásával már elkezdődött a végső megújulás.

Mi más a kereszténység, mint Krisztus életének és halálának hul-
lámverése a világ kavargó történetében? Mi más, mint a remény,
hogy ez a Krisztustól keltett hullámzás nem enyészik el, sőt vele és
általa „feltámad”, s a végső napon új ég lesz és új föld, a vizek új éle-
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tet adnak, s az élő Krisztus diadalmaskodik immár a mennyben, a
földön és az alvilágban? Krisztusra tekintünk, és a világra, az ő vi-
lágban létére akkor, „abban az időben”, illetve az ő világban jelen-
valóságára most, és a jelen szinte végtelen rendezetlenségében fel-
sejlő hullámverésre, amely róla tanúskodik.

A keresztények hite, s minden, ami ennek a hitnek a terméke és
emléke, benne maga az Újszövetség is, magyarázatra szorul, oka
kell hogy legyen. Belső valósága szerint Krisztusnak kell felkeltenie
a belé vetett hit hullámait, mintegy neki magának kell megtanítania
arra, hogyan higgyenek benne, s a belé vetett hit hullámaiként a
vele való találkozás dokumentumainak is egymásról kell tanús-
kodni, egyazon „rezgést” kell továbbadni. S mivel a hitetlenség ma
különös viharként tompítja és rejti el a hit hullámverését, a (saját)
hitetlenséggel birkózó küzdelemben is maga Krisztus kell hogy
példa legyen, példa lehessen.

A maga módján az Újszövetség minden egyes szerzője Krisztust
látja, benne hisz, s hozzá méri, hozzá alakítja a hitet. A Krisztus és a
tanítványai közti folytonosság még akkor is megvan, ha ez kezdet-
től fogva egyfajta fejlődést és változást is magába foglal. Az egész
Újszövetség azonban nemcsak ilyen értelemben hoz változást, mint-
egy a tanúk és gondolataik belső fejlődésének és alakulásának mód-
ján, sőt nemcsak abban a tekintetben, hogy kétségtelen középpontja,
kristályosodási pontja immár a Názáreti Jézus, a Krisztus, az Isten
Fia, hanem abban a formális vonatkozásban is, hogy az ember és
Isten kapcsolatának átfogó meghatározása immár maga a hit.

Míg az Ószövetségben különböző, igen jelentős fogalmak fejezik ki
ezt az egyedi kapcsolatot, addig az Újszövetségben a hit, ha gyakran
ki is egészül például a reménnyel és a szeretettel (1Kor 13,13; 1Tessz
1,3; 5,8; Gal 5,5köv.; Kol 1,4köv.), illetve feltételezi például a megfele-
lő „tetteket” (Jak 2,14–26), vagyis valamilyen erkölcsiséget, mégis ön-
magában elegendő arra, hogy az egész ember Istennek adottságát, Is-
tenre irányulását, Istennel való találkozását, a Krisztushoz való
tartozást kifejezze (vö. Gal 2,20). Természetesen éppen azért, mert ilyen
átfogó értelme (is) van, a hit számos meghatározottsága felsorolható,
ámde mindig megőrzi egyfajta elsőbbségét. Ez nyilvánul meg abban,
ahogy Szent Márk evangéliumának befejezése szerint „aki hisz és meg-
keresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik” (Mk 16,16). Termé-
szetesen már evangéliumának kezdetén feltűnik Jézus igehirdetésének
összefoglalása: „Beteljesedett az idő, és közel van az Isten országa. Tér-
jetek meg, és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1,15). A hit elsőbb-
ségével kapcsolatban egyelőre elég lesz, ha röviden felidézzük Pál apos-
tolnak a Rómaiakhoz írt levelét, aki azt vallja, hogy a megigazulás a
„hit” által lesz a „hívő” osztályrésze, legyen akár zsidó vagy pogány.
Elég csak végiglapozni a levél témáját meghatározó Róm 1,16–17, az-
után a 3,21–26 kulcsverseit, aztán beleereszkedni a hitből megigazul-
tak folyamába Ábrahámmal, a hívők atyjával a 4. fejezetben, s felfedezni
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ennek egész emberséget érintő dinamikáját a levél folytatásában. A Zsi-
dóknak írt levél 11. fejezete állhatatosan sorolja a „hitben”, vagyis a hit
által, hittel, hitért, hitből1 élő ősatyákat, a zsidóság hitének tanúit és vér-
tanúit, mint akiknek ez a hit meghatározta és megújította az életét, és
a lehetetlent is lehetővé tette számukra. Szent János evangéliumának
az egész célját összegző soraiban pedig azt olvassuk Jézus csodáinak
feljegyzéséről: „Ezeket följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Is-
ten Fia, s hogy a hit által életetek legyen az ő nevében” (Jn 20,31; lásd még
19,35). Ha pedig a számok nyelve meggyőzőbb, arra is gondolhatunk,
hogy a hit és a hinni főnévi és igei alakban egyenként 243, együtt te-
hát 486 esetben fordul elő,2 míg az agapé, agapaó, vagyis szeretet, sze-
retni szavak összesen 320 esetet számlálnak.

A hitnek ez az elsőbbsége, átfogó jelentése és jelentősége a keresz-
ténységben banálisnak is tűnhet, s valóban csak akkor mutatja meg sa-
játos, magyarázatot kívánó mivoltát, ha még egyszer megjegyezzük,
hogy közvetlenül nem vezethető le a hellenizmus szóhasználatából,
s az Ószövetséghez képest is előrelépést mutat. A görög kultúra vilá-
gában csak ritkán volt vallásos jellege a pisztisz, piszteuó, vagyis „hit,
hinni” szónak, inkább megbízhatóságot, hűséget, bizonyítékot, illetve va-
lamilyen vélekedést jelentett.3 Az Újszövetségben ez a jelentés csak
egészen kivételes helyzetekben fordul elő (Jn 9,18; ApCsel 9,26; 1Kor
11,18). Az Ószövetség görög fordítása, a Septuaginta a héber ’aman tő
alakjait fordítja a pisztisz szóval és származékaival. Ebben már meg-
van az Istenre hagyatkozás, az Istentől kapott bizonyosság motívuma
(vö. Iz 7,9; 28,16), amely főleg a későbbi iratokban kifejezetten vallá-
sos jelleget is ölt (például Sir 2,6.8.10; 4,16; 11,21; Bölcs 16,26; Jud 14,10;
Sir 32,24). A hit mégsem válik annyira kivételes és átfogó értelmű jel-
lemzőjévé az Istennel való kapcsolatnak, ahogy az Újszövetségben.

Vajon igazolható-e, hogy a kereszténységnek ez az újítása is a Ná-
záreti Jézusra vezethető vissza? S ha igen, milyen összefüggésben?

A Jézus igehirdetésére vonatkozó legősibb hagyományokban a hit-
nek még nincs olyan központi szerepe, mint az ősegyház más iratai-
ban. Márk evangéliumának már idézett összegző mondata is (1,15) az
idő beteljesedését, az Isten országa közvetlen közelségét helyezi elő-
térbe, s csak ennek következményeként említi az evangéliumba vetett
hitet. Az a hit, amelyet Jézus kér, amelyre meghívja tanítványait, és ame-
lyet számon kér (vö. Mk 8,14–21), elsősorban Isten mindenhatóságá-
ba vetett hit. Ennek leghíresebb példája az a mondás, amely kisebb vál-
toztatásokkal a Mt 17,20; Lk 17,6, illetve Mk 11,22köv.; Mt 21,21
szövegében maradt ránk. A Mt és Lk közös szövegében (vagyis a fel-
tételezett mondásgyűjteményben), illetve a Márkot is követő Máténál
közölt ige a „mustármagnyi hitről” és ennek erejéről beszél, amely döb-
benetes tetteket vihet végbe: hegyet mozdít el, fának parancsol indu-
lást, vagy éppen fügefát szárít el, a terméketlenség prófétai jeleként.
Aki hisz, ilyen és hasonló tetteket vihet végbe, mert a mindenható Is-
ten ereje bizonyos módon általa és számára nyilvánul meg.
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Márk evangéliumában mindenesetre pontosan nyomon követ-
hető, ahogy Jézus újra meg újra kifejezetten hitre buzdít, s ahogy ez
a hit az ő csodáinak előfeltétele, miközben ez a „talányos” evangé-
lium nem tér ki arra, hogy ez a hit Istenbe, vagy Jézusba vetett hit.4

A történetek azonban kivétel nélkül arról szólnak, hogy Isten csodá-
latos mindenhatóságának megtapasztalása a Jézussal való találko-
záshoz köthető. Jézus jelenlétében bontakozik ki azoknak a hite, akik
a tetőt kibontva engedik le elébe béna társukat, ő pedig „hitüket
látva” bűneitől feloldozza, majd meg is gyógyítja a beteget (Mk 2,1–
12). Jézus szólítja fel Jairust, a zsinagóga elöljáróját, hogy „Ne félj, csak
higgy!” (Mk 5,36), bár a halállal szemben látszólag semmilyen gyógy-
szer nem használhat; Jézus számára nincs lehetetlen, s úgy tűnik,
Jairusban végül is megvan az a hit, amely a názáretiekben például
hiányzik (vö. 6,1–6a: „maga is csodálkozott hitetlenségükön” — ol-
vassuk Jézusról) — a lánya feltámad a halálból. Máté evangélista át-
veszi Márktól, és át is értelmezi kissé azt az elbeszélést, amely a szír-
föníciai, illetve kánaánita asszonyról szól (Mk 7,24–30; Mt 15,21–28).
Éppen a hit motívumát emeli ki benne, azt állítva, hogy Jézust nem-
csak az asszony „szavai” indítják kezdeti vonakodásának meghala-
dására (Mk 7,29), hanem az asszony „nagy hite” (Mt 15,28). Ezzel
szemben a holdkóros fiú apja rászorul Jézus biztatására és megerő-
sítésére, és kéri is Jézust: „Hiszek! Segíts hitetlenségemen!” (Mk 9,24).
Végül a jerikói vaknak Jézus kifejezetten azt mondja: „a hited meg-
gyógyított” (10,52), ezzel el is távolítva magától a csodát, s így újra
megmutatva, hogy Isten az, aki benne és általa működik.

A hívő számára így „történik”, így valósul meg Jézus által az Isten
országa. Jézus útja az evangélium meghirdetésétől (Mk 1,15) a hit-
ben elnyert csodákon és a tanítványok hitetlenségén át a hit legna-
gyobb próbatételéig, a keresztig vezet. Ha a történetek végső szer-
kesztése és egymás melletti rendje az evangélium szerkesztőjétől
származik is, kompozíciója hűségesen őrzi az eredeti, Istenre tekintő
„jézusi hitet”. De ezt már abban a teljesen jogos összefüggésben, hogy
Isten hatalma Jézus Krisztusban, a szeretett Fiúban nyilvánult meg
(vö. Mk 9,7; 1,11). A hitben azonban éppen a kereszt mutatja meg leg-
teljesebben, hogy Jézus Isten mindvégig hűséges Fia (vö. Mk 15,39).

Ha igaz, hogy a Márk-evangéliumban a hit tárgya elsősorban maga
Isten, az mindenesetre szintén igaz, hogy Jézus hitéről soha nincs
benne szó. Jézus csak a tanítványaival való közösségvállalásban
„hívő”. Mit jelent ez? A mustármagnyi hitről szóló mondást Lukács
evangéliumában egyfajta rövid párbeszéd keretében olvassuk, ame-
lyet az apostolok kezdeményeznek (Lk 17,5–6). Az apostolok hitet
kérnek Jézustól. Az értelmezők véleménye szerint a kérés értelmét
nem a jól ismert „növeld bennünk a hitet” fordulat adja vissza helye-
sen, ehelyett inkább azt kellene mondani: „Adj nekünk hitet”. A prosz -
tithémi szó itt nem a „hozzáad” értelemben fordítandó, inkább a
„megad valamit, felruház, megajándékoz valamivel” jelentéssel. Jé-
zusnak tehát olyan „hit-többlete” van, amelyből képes adni, vagy
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olyan hatalma, amely részt kap Isten mindenhatóságából, s ebbe a kü-
lönleges kapcsolatba is be tud vele avatni. Ez a (kezdődő) hit nyilvá-
nult meg a holdkóros fiú apjának már idézett kérésében is (Mk 9,24).
Az apostolok és Jézus párbeszéde azonban emlékeztet egy másikra
Lukács evangéliumában, ahol valaki a tanítványai közül kérte Jézust:
„Uram, taníts minket imádkozni…!” Jól tudjuk, hogy válaszul a Mia-
tyánk imádságát kapta, olyan szavakat, amelyek beavatták őt is, tár-
sait is Jézus Abba/Atya-kapcsolatába. A képlet itt is ugyanaz: Jézus
imádkozik, kapcsolatban van az Atyával, s a többiek az ő különleges
kapcsolatának kívánnak részesei lenni. Aki hitet kér Jézustól, tulaj-
donképpen az Atyába vetett bizalmát kéri tőle elsősorban, azt a bi-
zalmat, amely az élet konkrét valóságában, illetve az imádság konk-
rét szavában nyilvánul meg.

Jézus Abba-kapcsolatának legmegdöbbentőbb helyzete a Getsze -
má ni kerti éjszakai imádsága (Mk 14,32–42 és párh.), s azután kiáltása
a kereszt elhagyatottságában (Mk 15,34). A haláltól való félelmében,
ha nem is a Miatyánk szavaival, de az „Abba, Atya” megszólítással
fohászkodott újra meg újra ahhoz, aki „mindent megtehet” (Mk
14,36; vö. 10,27). A Zsidóknak írt levél később valószínűleg ugyanerre
a pillanatra utal, amikor azt állítja (5,7): „Földi életében hangosan kiál-
tozva, könnyek között imádkozott s könyörgött ahhoz, aki meg tudta men-
teni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált.”

Jézus kérésének és a belé vetett hitnek a témája sajátos módon kap-
csolódik össze Jézus búcsúbeszédeiben, a jánosi hagyományban.
Fülöp kéri Jézust, hogy mutassa meg az Atyát (vö. Jn 14,8–14). A kérés
az előzőekhez hasonló formában, a kérdező megnevezése, a kérés,
pontosabban mondás igéje (legein), majd az Uram (kürie) megszólí-
tással történik. Jézus pedig válaszol, mégpedig előbb egyfajta sóhaj-
jal, felidézve, milyen régóta van már a tanítványaival, s ők még min-
dig nem értik. Ez a fordulat a Mt 17,17-re emlékeztet, ahol Jézus a
hitetlensége miatt korholja a holdkóros fiú apját (most mátéi válto-
zatban!), illetve a fiút meggyógyítani képtelen tanítványokat. Fülöp és
Jézus beszélgetésében ezután arról a hitről lesz szó, hogy Jézus és az
Atya egy, s aki látja Jézust, az látja az Atyát is. A kérés, amellyel Jé-
zushoz fordulnak a körülötte lévők, hogy mutassa meg hatalmát,
hogy adjon nekik hitet, hogy avassa be őket az Atyával való imádsá-
gos egységébe, lassan átalakul: Jánosnál az a hit lesz a beteljesedése,
hogy Jézus az Atyában van, s az Atya őben ne. De a szakasz még egy
ismerős vonást tartogat meglepetésként. A befejezése ugyanis vissza-
tér ahhoz a különös hatalomhoz, amellyel a hívők akkor bírnak, ha
imádkoznak: „Bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tet-
teket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz,
mert az Atyához megyek…” (vö. Jn 14,12–14).

Az Atyával ilyen belső egységben élő Fiúnak tehát hatalma van, s
mindezt a hitben kell meglátni, megismerni. A kérő hit katekézise
azonban még tovább folytatódik. A Fiútól nem idegen az sem, hogy
maga is kéréssel forduljon az Atyához. „Kérni fogja” az Atyát, aki
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majd „más Vigasztalót ad”, az „Igazság Lelkét”, akit ti „ismertek”.
Felrémlik, ahogy a szinoptikus hagyományban egyedül Lukács evan-
gélista is elmondja: az Atya megadja a Szentlelket azoknak, akik kérik
tőle (Lk 11,13). 

Az a hit, amelyre Jézus tanította övéit, amely megerősödött a vele való
találkozásban, amelyet ő maga megadott nekik, végső soron tehát
„nagy dolgok”, illetve Isten új látását készíti elő. A látást azonban
ebben az esetben a megismerés szinonimájának tekintjük, abban a tá-
gabb összefüggésben, amelyben a megismerő alany és a megismert
tárgy között sajátos kapcsolat jön létre. A „hívő látásban” persze Isten
a kezdeményező. A tanítvány Jézust látja, vele találkozik, de éppen
ebben a találkozásban felfedezi Isten cselekvését, Jézusban meglátja
Isten küldöttjét, magát Istent. A látás nemcsak a János-evangélium-
ban kap szimbolikus jelentőséget (vö. Jn 14,8; 9,37.41; lásd még 20,8:
„látta és hitt”), hanem például már a jerikói vak meggyógyításában is
(Mk 10,45–52). S ahogy Isten végül is a történelemben megjelenő Jézus
Krisztusban teszi magát láthatóvá, a keresztény hit a teremtett világ
és a történelem valóságában találta és találja meg fogódzópontjait,
a hithez szükséges tanúkat és jeleket.

Mint már említettük, a Zsidóknak írt levél szerzője a 11. fejezet-
ben hosszasan sorolja az ószövetségi hit tanúit, akiket saját őseiként
tart számon (Zsid 11,2). Különös, ahogy a múltba néz, de mind-
egyre olyan személyeket sorol (Ábel, Hénoch, Noé, Ábrahám,
Izsák, József, Mózes stb.), akik hittel tekintettek a jövőbe, vagyis re-
ménykedtek. Isten hatalmába vetett bizalmuk a remény ellenére is
reménykedővé tette őket, ahogy másutt Szent Pál is írta (Róm 4,18).
Mindegyik megpróbáltatásokon ment át, s bár némelyiken meg-
nyilvánult Isten csodálatos hatalma (Zsid 11,33–35a), mások csak a
nehézségeket tapasztalták ezen a földön (11,35b–38).

A szenvedésben megőrzött hit végső példaképe, a hit végső érve
maga Jézus, akit a hívőnek kifejezetten és szinte konokul példaként kell
maga elé idéznie. A Zsid 12,2 ugyanis ehhez a buzdításhoz érkezik el:
„Emeljük tekintetünket hitünk szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró
öröm helyett elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most Is-
ten jobbjának trónján ül.” A kutatók arra hajlanak, hogy a mondat első
részében nem hitünk szerzőjéről és bevégzőjéről, hanem inkább hitünk
„vezéréről és bevégzőjéről” beszéljenek (arkhégosz; Neovulgata: dux;
vö. Zsid 2,10, 6,20).5 A hitben élők közösségének Jézus mintegy veze-
tője, élen járó képviselője, akinek egész a keresztig kitartó példáján vég-
ső és végleges módon megmutatkozott az Istenbe vetett hit ereje. Ezt
a buzdítást rendkívül energikus bevezetés előzi meg, amelyben a szer-
ző a keresztény élet agónját, versengését villantja fel (vö. 1Kor 9,24; Fil
3,12; 2Tim 4,7). Jézus előttünk jár, s példájával segít megharcolni a hit
harcát (vö. 1Tim 6,12). Ezért „vezető, vezér”. De a hit „bevégzője” is
(teleiótész), mert személyében teljesednek be Isten nekünk adott ígéretei,
illetve ő lesz az, akiben életünk célhoz ér.

Hitben látni

„Emeljük tekintetünket
hitünk szerzőjére

és bevégzőjére…”

5Vö. Knut Backhaus:
Der Hebräerbrief. RNT,

Regensburg, 2009, 414.
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A Zsid 12,2 idézett mondata ugyan nem irodalmi, de tartalmi ro-
konságot mutat az egyik legkorábbi őskeresztény himnusszal, a Fil 2,6–
11 szövegével. Az „öröm — kereszt — gyalázat — Isten jobbjának trón-
ja” sorozat könnyen megfeleltethető az „Istennel való egyenlőség —
szolgai alak — kereszthalál — Jézus Krisztus az Úr” elgondolással, ha
az egyes kifejezések más és más teológiatörténeti háttérből erednek is.
Szent Pál a maga részéről éppen ezt idézi fel újra meg újra a hit rövid
összefoglalásaival, amelyeket valószínűleg maga is az őskeresztény ha-
gyományból vett át: Krisztus halálát és feltámadását. Ez az ő hitének
a középpontja (vö. például Róm 4,24köv.; Gal 2,20; Róm 10,9; 1Tessz
4,14; 1Kor 15,3–5.11).6 Ez pedig immár nyilvánvalóan nemcsak fides qua,
vagyis a hit valamiféle módja, Istenbe vetett bizalom, hanem egyre rész-
letesebb formában fides quae is, olyan hit, amelynek tartalma, tárgya van,
amelyet meg kell vallani. Továbbra is Istenre irányul (vö. Róm 4,5; 1Tessz
1,8köv.; 1Kor 8,6), de oly mértékben kötődik az ő Jézus Krisztusban fel-
tárult hatalmához, hogy immár Jézus Krisztusba vetett hitnek kell mon-
dani (vö. Róm 3,22.26; Gal 2,16.20; 3,22; vö. Filem 5 stb.), a hívőnek im-
már Krisztusban kell bíznia. Hogy az itt többször előforduló pisztisz
Khrisztou, vagyis „Krisztus hite” kifejezést genitivus objectivusként, te-
hát a Krisztusba vetett hit értelmében kell fordítani, az előzőekben mon-
dottak szerint nem zárja ki, hogy többek között éppen azért higgyünk
benne, mert ő tökéletesen és új módon bízott az Atyában. Az objektív
hit szubjektív értelemben is tökéletes megvalósulása a hit legmeg-
győzőbb tanúságtétele.

A Zsidóknak írt levél szerzője kissé platóni optikával azt fedezte fel,
ahogy a világban számos megpróbáltatást elszenvedve Isten népe Krisz-
tus vezetésével úton van a „túlsó”, a „felső” világ felé, a „függöny mögé”
(vö. 6,20). Krisztus mint az emberekhez irgalmas és Istenhez hűséges
főpap (vö. Zsid 2,17) beteljesíti a hit útját, s a hívők hozzá csatlakoz-
hatnak az abszolút jövő kitartó várásában és keresésében. A hit törté-
netével Pál apostol is foglalkozik, de más összefüggésben. A hit ószö-
vetségi alakja, Ábrahám (vö. Gal 3–4; Róm 4) Pál számára nem annyira
a hit közvetlen példaképe, inkább a hit Istentől adott hatékonyságát
igazolja, miszerint az szabadságot, illetve megigazulást eredményez.
A hit „eljön” Krisztusban (Gal 3,23–25), s ezzel eljött az idők teljes-
sége is (Gal 4,4–7). A hit tanúi Pál számára sokkal inkább az igehir-
detők. Őt a hit átadásának konkrét folyamata foglalkoztatja (vö. Róm
10,14–17: a hit hallásból és engedelmességből ered), a Krisztussal való
egység a hitben (vö. Gal 2,16–21: megigazulni a hit által, Krisztusban
élni), s ennek gyümölcsei (vö. Gal 3,2: a Lelket a hit által megkapni).
Amit tehát Pál a hitben lát, az egyfelől Krisztus szenvedése és feltá-
madása, másfelől a belé vetett hitben szilárdan álló (vö. 1Kor 15,1köv.)
közösség, az egyház élete. A megkeresztelt ember a Lélekben Abbának,
Atyának szólítja Istent (Róm 8,15; Gal 4,6), Krisztussal eltemetkezik
a halálba, és immár neki él új életet (Róm 6,4; Kol 2,12).

Pál elevenen megtapasztalja, hogy a hívő életében megmarad a
kereszt, de hite által a keresztben sem botrányt lát, hanem Krisztus

Szent Pál

6Vö. Heinrich Schlier:
Nun aber bleiben diese

Drei. Grundriß des
christlichen Lebens -

vollzuges, Kriterien 25,
Johannes Verlag,

Einsiedeln, 1971, 38.

A hit útja

276

ELEJE:Layout 1  2013.03.14.  13:46  Page 276



engedelmességének és a tőle tanult hitnek a teljességét (vö. 2Kor 4,7–
14). Pedig maga a gyülekezet és ennek élete is lehetne botránykő. Ami-
kor a „hit mértékéről” beszél (Róm 12,3), Pál a közösségen belüli fe-
szültségeket igyekszik elcsitítani. Nem arról van szó, hogy Isten
egyeseknek több hitet ad, míg másoknak csak kevesebb jut belőle,
ezt már a „mustármagnyi hit” képe is jelezte. A „hit mértéke” inkább
a hit látásával felmért élet, amelyet a közösség tagjainak egymást ki-
egészítő kegyelmi ajándékai tesznek gazdaggá (vö. 12,6). A hívő em-
ber végül is felismeri, hogy Isten bizonyos értelemben rábízza a ben-
ne meglévő teljesség egy részét. Neki megvan az a kivételes
lehetősége, hogy az egyházban a testvéreivel együtt megélheti ezt
a Krisztusban már megnyilvánult teljességet. A hit mértéke szerint
a teljesség Istenben van, s a hit azt ígéri, hogy Isten Krisztusban meg-
nyitotta az utat ehhez a teljességhez. Az Efezusiaknak írt levélben
ezt olvassuk (Ef 3,18köv.): „Akkor majd felfogjátok az összes szentekkel
együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megis-
meritek Isten minden ismeretet felülmúló teljességét.” A hit, amelynek az
apostol a szolgája lett, „felfogja” „Krisztus felfoghatatlan gazdagságát”
(vö. Ef 3,8.18), megismeri a minden ismeretet felülmúlót, saját ele-
nyésző valóságát pedig beleveti a megmérhetetlen Isten gondos-
kodásába — a feltámadás reményében.

Mit mutat meg, milyen térbe vezet tehát a hit? Abban a valóságban,
amelybe a hívő belép, Jézus Krisztus áll a „színtéren”. Ő az a fősze-
replő, aki jól láthatóan, a nézőkkel mintegy azonos síkon jelenik meg,
aki tanúskodik az Atya szeretetéről és hatalmáról. Az események
„háttere” az egyetlen Istenbe vetett hit, amely már az Ószövetségben
megszületett, s amely most kiegészül, mert feltárul az eddig rejtett-
nek tűnő ígéretek végső távlata, vagyis a teremtés, illetve a törvénya-
dás bölcsessége után végre felsejlik a beteljesedés már megpillantott,
de még várva várt valósága. Az „előadást” azonban nem figyelhet-
jük a nézőtéren, szenvtelen és részvéttelen kívülálló módjára. Krisz-
tus maga, majd nyomában a tanítványok rádöbbentenek, hogy a hívő
élete egyfajta „küzdőtér”, ahol a Szentlélek erejében megtapasztal-
hatja, megértheti és tovább is adhatja a hitet. A hívő az Újszövetség-
ben Krisztus követője és megvallója. Krisztus melletti hitvallása ebben
a világban akarva-akaratlanul Krisztus követését is várja tőle. Vissza
kell térnie az élet sűrűjébe. Ahogy Pétert (vö. Mt 14,22–33), úgy őt is
az élet hullámain megjelenő Krisztus szólította meg, ezért kell a hul-
lámzó tengeren állnia. S ha most, ebben a világban még el is süllyed,
hitével a halál legyőzőjébe kapaszkodik.

A képek és szimbólumok az egyház ünneplésében folytatódnak,
és Krisztus által életet adnak. A megkeresztelt, vagyis „Krisztus halá-
lában elmerült” Pál vele együtt végigfutotta már a pályát, s Péter szá-
mára is eljött a pillanat, hogy valóban kövesse mesterét (vö. Jn 13,38).
Ami hit nélkül elmerülés a sötét hullámokban, a hit szemével nézve
jel, csoda, élet és reménység.

Összegzés
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