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Mit hisz az egyház?
Engedjék meg, hogy e témát egy apró epizóddal kezdjem, am i a
II. Vatikáni zsinat utáni időkben történt meg. A zsinat a párbeszéd
soha nem látott perspektíváit nyitotta meg az egyház és a teológia
előtt, különösen azzal a konstitúcióval, amely az egyházat a mai
világ környezetében írja le, de ide vonatkoztak a ökumenéről szó
ló, a missziós, a nem keresztény egyházakról szóló, valamint a
vallásszabadságról szóló határozatok is; Új témák merültek fel, új
módszerek váltak szükségessé. Ha egy teológus haladni akart a
korral, és világos fogalma volt k űldetéséről, szinte magától érte
tődő volt, hogy egy időre félretolja a régi témákat, és minden
energiáját az új kérdéseknek szentelje, amelyek mindenfelőlzápo
roztak felé. Elküldtem akkoriban egy munkámat Hans Urs von
Balthasarnak, aki, mint mindig, egy lapon megköszönte, ám a kö
szönetnyilvánításhoz hozzáfűzött egy jelentőségteljes mondatot,
amely számomra mindmáig felejthetetlen: a hitet nem lehet eleve
feltételezni (szupponálni), csak javasolni (proponálni). Ez a kije
lentése megdöbbentett. Az újonnan megnyílt tartományokban va
ló csapongás helyénvaló és szükséges, de csak akkor, ha kiindu
lási pontja és vezérfonala a hit fénye marad. A hit nem állhat meg
önmagában. Soha nem felt ételezhetj ük eleve mint beteljesedett va
lóságot. Újra és újra át kell élni. Minthogy a hit olyan aktus, amely
egész létünket magában foglalja, mindig újra kell gondolnunk és
újra meg újra tanúságot kell róla tennünk. Ezért a hit nagy téma
körei : Isten, Krisztus, Szentlélek, a kegyelem és a bún, a szentsé
gek .és az egyház, a halál és az élet - valójában sohasem régi
témák. Mindig olyan dolgok maradnak, amelyek elevenünkbe
vágnak. Mindig ezeknek kell a hithirdetés középpontjában, tehát
a teológiai gondolkodás középpontjában állniuk. Az 1985-ös püs
pöki szinódus résztvevői,amikor azt kérték, hogy legyen az egész
egyháznak közös katekizmusa, ugyanazt a gondolatot fejezték ki
ezzel, mint amiről Balthasar írt egykor. Lelkipásztori tapasz
talatuk mutatta meg számukra, hogy a szerteágazó, újfajta lelki
pásztori tevékenység talaját veszti, ha nem a hit hirdetésének ki
sugárzása és alkalmazása. A hitet nem t ételezhetjük fel előre, csak
javasolhatjuk. Ezért született meg tehát az új katekizmus. A Kato
likus Egyház Katekizmusa (továbbiakban KEK) a hit javaslatával áll
elő, annak teljes gazdagságában, ugyanakkor egységes keretben
és egyszerű formában.
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Az egyház hite

A hit: egész énünk
döntése

A hit: találkozás és
közösség Istennel

Mit hisz az egyház? Ebben a kérdésben további kérdések vannak
elrejtve: Ki az, aki hisz? Hogyan kell hinni? A katekizmus részle
tesen taglalja ezt a két alapvető kérdést: szól a hit "alanyáról" és
"tárgyáról" - ezek bensőséges egységét figyelembe véve. Más
szavakkal: a hit aktusáról és tartalmáról szól, ezek elválaszthatat
lan egységéről. Megpróbálom részletesebben kifejteni, miről van
szó. A hitvallásokban egyaránt megtaláljuk az egyes számot "hi
szek" és a többes számú "hisszük" alakot. Beszélhetünk az egyház
hitéről és a hit személyes jellegéről, s végül szólhatunk a hitről

mint Isten sajátos ajándékáról a teológiában manapság használa
tos kifejezéssel élve "teológiai aktusról", Mit jelent hát mindez?

A hit létünk irányultságának egésze. Alapvető döntésről van
szó, amelynek hatása van életünk minden mozzanatára. A hit nem
csupán értelmünk, akaratunk vagy érzelmeink mozdulása, hanem
mindez együtt. Az egész "én", az egész személy cselekedete, an
nak teljes egységében. Ebben az értelemben szól róla a Biblia mint
a "szív" cselekedetéről(vö. Róm lD,9). Teljesen személyes aktusról
van szó. De ahogyan Szent Ágoston mondja: éppen mivel énünk
az a hely, ahol egész emberségünk, egész létünk a tét, képes meg
haladni önmagát az ember; az egész "én" aktusa egyben a mások
felé való megnyílás pillanata, az együtt-lét aktusa.

Ez pedig nem következhet be anélkül, hogy legmélyebben rejlő

alapunkkal, az élő Istennel ne érintkeznénk, aki jelen van létünk
mélyén, és fenntartja azt. Ott, ahol az emberi lét teljessége a tét,
énünkkel együtt a tét a .mi" és a teljesen más jellegű"Te", az Isten
is. Ez azonban azt jelenti, hogy egy ilyen aktusban az ember túllép
a pusztán emberi cselekvés határán. Az emberi lény lényegét te
kintve nem csupán cselekvés, hanem elfogadás is, nem csak adó,
hanem elfogadó lény is, mivel teremtmény.

A katekizmus ezt így fejezi ki: Senki sem hihet magától, amint
senki sem élhet magától. Senki sem szerezte magának a hitet, aho
gyan a létet sem szerezte magának senki (166). Szent Pál a hitnek
eme radikális jellegét megtérése és keresztsége tapasztalatának le
írásakor adja: "élek, de már nem én élek. .." (Gal 2,20). A hit az
egyszerű "én" eltűnésével és az igazi "én" megjelenésével jár,
vagyis az önmagunkká válást jelenti az egyszerű érinek az Isten
nel való közösség révén történő eltűnésében, amelyet a Krisztus
sal való közösség közvetít.

Ez idáig a hit "alanyát" igyekeztük megragadni a katekizmus
segítségével. vagyis megkíséreltük leírni a hit aktusának szerke
zetét. A keresztény hit lényegét tekintve az élő Istennel való talál
kozás, Isten hitünk végső és igazi tartalma. Ebben az értelemben
egyszerű meghatároznunk a hit tartalmát, tárgyát: hiszek Isten
ben. Ám a legegyszerűbb valóság egyben mindig a legmélyebb is,
amely felölel minden mást. Azért hihetünk Istenben, mivel 6
megérint bennünket, jelen van bennünk, mivel kívülről is közelít
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hozzánk. Azért hihetünk Benne, mert létezik Az, akit 6 küldött:
,,6 látta az Atyát" an 6,46) - mondja a katekizmus, 6 "az egyet
len, aki ismeri az Atyát, és aki képes felfedni 6t" (151). Azt is
mondhatnánk, hogy a hit Jézus látásmódjában való részvétel.
Megengedi számunkra, hogy Vele együtt nézzük a dolgokat,
mindazt, amit 6 látott. Ebben az állításban benne foglaltatik Jézus
Krisztus istensége csakúgy, mint embersége. Minthogy 6 a Fiú,
mindörökké látja az Atyát. Minthogy 6 egyszerre két személy:
Isten és ember, 6 sohasem a múlt személyisége, és sohasem csak
az örökkévalóságé, akinek nincsen köze az időhöz, hanem mindig
is 6 az idő középpontja, mindig élő és mindig jelenvaló. Ily mó
don azonban egyidejűleg érintjük a Szentháromság titkát is. Az
Úr általunk a Szentlélek műve révén válik jelenvalóvá. Hallgassuk
újból, mit mond a katekizmus: "Nem hihetünk Krisztusban, ha
nem részesülünk Szentlelkében... Csakisten ismeri teljesen Istent.
Azért hiszünk a Szentlélekben, mert Isten" (152).

A hit aktusa

Azegyház hite Ha jól szemügyre vesszük a hit aktusát, ebből fejlődnek ki mintegy
maguktól az egyes tartalmak. Isten Krisztusban válik számunkra
kézzelfoghatóvá. így válik megismerhetővé egyrészt a Szenthárom
ság titka, másrészt az a tény, hogy 6 maga jelent meg a történelem
ben, olyannyira, hogy a Fiú emberré lett, és az Atyától elküldi szá
munkra a Szentlelket. A megtestesülésben ugyanakkor benne rejlik
az egyház titka is, hiszen Jézus valójában azért jött, hogy "egyesítse
Isten szétszórt fiait" an ll, 52). Az egyház .mí"-je az az új, tágas
közösség, amely magához vonz bennünket (vö. Jn 12,32).így az egy
ház benne rejlik a hit aktusában, annak kezdetében. Az egyház nem
intézmény, amely a hithez kívülről közelít és szervezeti keretet ad a
hívők közös tevékenysége számára - maga is a hit aktusának része.
A ,,hiszek" mindig "hiszünk" is. Ezzel kapcsolatban a katekizmus
így fogalmaz: "Hiszek: az egyház, édesanyánk is felel Istennek hité
vel, és tanít bennünket kimondani: "hiszek", "hiszünk" (167).

Az imént megállapítottuk, hogy a hit aktusának elemzése azon
nal felfedi számunkra leglényegesebb tartalmát: a hit a háromsá
gos Isten: Atya, Fiú és Szentlélek számára adott válasz. Hozzáfűz
hetjük, hogy a hit aktusában benne foglaltatik Jézus Krisztus meg
testesülése is, az 6 emberi-isteni titka - és így az egész üdvtör
ténet. Nyilvánvaló, hogy Isten képe, az egyház, mint az üdvtörté
net emberi hordozója, szintén jelen van a hit aktusában. Nem vol
na nehéz hasonlóképpen megmutatni, hogy az élő Istennel való
találkozás alapvető aktusában benne rejlenek a hit egyéb tartalmai
is. Az Istennel való kapcsolat ugyanis természeténél fogya kap
csolódik az örök élethez. Szükségszerűenmeghaladja az antropo
lógia körét. Isten csak akkor valóban Isten, ha minden dolognak
az Ura. így a teremtés, az üdvtörténet, az örök élet olyan témák,
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amelyek közvetlenül Isten létéből következnek. Ha az üdvtörté
netről beszélünk, azonnal érintiük a bűn és a kegyelem kérdését.
Érintjük azt a problémát, hogy mi hogyan találkozhatunk Isten
nel/ vagyis a liturgiát, a szentségeket/ az imádságot, az erkölcs
tant.

A hit tehát nem propozíciók halmaza, hanem egyszerű, de in
tenzív aktus, amelynek egyszerűségehordozza a lét teljes mély
ségét és szélességét. Aki Istenről beszél, mindenről beszél; megta
nulja megkülönböztetni a lényeges dolgokat a lényegtelenektől, és
felfedez valamit a valóság teljességének belső logikájából, még ha
töredékesen és talányosan is (IKor 14/12)/ amíg csak a hit hit ma
rad és nem lesz látássá.

A hit mint tanítási forma

Ahitben átadottság
szentségi közösség

Befejezésképpen csak érinteni szeretném a másik kérdéskört, amelyet
megfontolásaink elején feltettünk, és a hit tnikéntjére vonatkozik.
Pálnál találunk ezzel kapcsolatban egy különleges szót, amely segít
ségünkre lehet ebben. Az apostol azt mondja, hogy a hit szívbeli
engedelmesség a tanítás azon formájának, amelynek átadattunk:
"bár a bűnnek szolgáltatok, most már szívbőlengedelmeskedtek an
nak a tanításnak, amelyet kaptatok" (Róm 6/17). Ebben fejeződik ki
a hit aktusának szentségi jellege, a hitvallás és a szentség közötti
bensőséges kapcsolat. A hithez tartozik a "tanítás egy formája" 
mondja az apostol, nem mi találjuk azt ki. A hit nem bensőnkből

feltörő ötletből. hanem egy kívülről érkező szó által fakad. Bizonyos
értelemben ige az Igéről, és mi "átadatunk" ennek az Igének, amely
új utakat jelöl ki gondolataink számára és formát ad életünknek.
Ennek a minket megelőző igének való "átadatásunk" jelenik meg a
vízbemerítkezés halál-szimbólumában. Ez emlékeztet bennünket a
fent idézett mondatra: "Élek, de már nem én élek", emlékeztet rá,
hogy a hit aktusában kiegészíti egymást a halál és az én megújulása.
A keresztelés halál-szimbolikája egyesíti megújulásunkat és Jézus
Krisztus feltámadását. A minket tanító szónak való átadatásunk
Krisztusnak való átadatásunkat jelenti. Nem fogadhatjuk be az 6
Igéjét úgy, mint elméletet, mint ahogyan matematikai képleteket
vagy filozófiai elméleteket tanul az ember. Ezt az Igét csak úgy fo
gadha~uk magunkba, amilyen mértékben elfogadjuk a vele való kö
zösséget, és ezt csak onnan meríthetjük, ahol 6 örökre összekötötte
magát az emberekkel: az egyházból. Az 6 nyelvezetét használva
átadatásunknak ezt a folyamatát hívjuk "szentségnek". A hit aktusa
elképzelhetetlen szentségek nélkül.

Ebből kiindulva érthetjük meg a katekizmus konkrét felépíté
sét. A hit, mint láttuk, abban áll, hogy átadattattunk a tanítás egy
formájának. Másutt Pál ezt a tanítási formát hitvallásnak nevezi
(vö. Róm 10/9).

Itt bontakozik ki a hit eseményének egy másik oldala: a hitnek,
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amely szó formájában ér el bennünket, bennünk is szóvá kell vál
nia, mivel ugyanakkor életünknek a kifejezése is. Hinni mindig
egyet jelent a megvallással is. A hit sohasem magánügy, mindig
nyilvános és közösségi. Szóból elsősorban felfogássá lesz, de e
felfogásból is minduntalan szóvá és cselekedetté kell válnia.

A katekizmus és a hitvallások

Akatekizmus
Istenhez vezető út

A katekizmus bemutalja a hitvallás különböző formáit, amelyek je
len vannak az egyházban: keresztségi fogadalmakat, a zsinatok és
pápák által megfogalmazott hitvallásokat (192). Mindezeknek a hit
vallásoknak megvan a maguk sajátos jelentése. De a hitvallások ős

típusa, amelyen az összes többi alapszik, a keresztségi fogadalom.
Ahol a katekézisről van szó, vagyis az egyház hitközösségébe és
életébe való bevezetésről, a keresztségi fogadalomból kell kiindulni.
Ez az apostoli idők óta így van, és ezért a katekizmusnak is ezt az
utat kellett választania. Ezért a keresztségi fogadalomból kiindulva
fejti ki a hit tartalmait. "így nyilvánvalóvá válik, milyen módon kí
vánja a hitet tanítani: a katekézis katekumenátus. Nem egyszeru hit
tanóra tehát, hanem folyamat, amelyben az ember megtanulja magát
átadni és hagyni magát átadni a hit igéinek, a Jézus Krisztussal való
közösségben.

A katekézis sajátossága az Istenhez vezető belső út. Szent Iré
neusz mondja valahol erre vonatkozólag, hogy hozzá kell szok
nunk Istenhez, amint Isten is hozzánk szokott, emberekhez, a
megtestesülésben. Meg kell barátkoznunk Isten megnyilvánulási
módjával, olyannyira, hogy Istent magunkban tudjuk hordozni.
Teológiai kifejezéssel élve: fel kell szabadítanunk a bennünk rejlő

istenképmást, amely képessé tesz bennünket a Vele való életkö
zösségre. A hagyomany ezt a műveletet a szobrászéhoz hasonlítja,
amely darabokat farag le egymás után a sziklatömbről, s mind
inkább láthatóvá válik az általa elképzelt forma. Akatekézisnek
mindig az Istenhez való hasonulás folyamatának kellene lennie,
mert valójában csak azt vagyunk képesek felismerni, aminek a
megfelelője megtalálható bennünk. "Ha a szem nem volna olyan,
mint a Nap, nem volna képes felismerni a Napot" - írta Goethe
egy Plotinus-mondás kommentárjaként. A megismerés folyamata
asszimiláció, életfolyamat. A hit alanya (a "mi"), tárgya és miként
je szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Ily módon válik láthatóvá
a hit aktusának erkölcsi dimenziója: együttjár vele az emberi léte
zés egyfajta stílusa, amelyre nem vagyunk képesek magunktól,
hanem lassanként tanuljuk meg azáltal, hogy létünk folyamatosan
a keresztségbe merül, amelyben Isten folyamatosan tevékenyke
dik bennünk, és mindig újra magához vonz bennünket. Az er
kölcs része a kereszténységnek, de ez az erkölcs mindig a keresz
ténnyé válás szentségi folyamatának a része, amelyben nemcsak
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VÖ. Dante: Isteni
színjáték, Paradicsom,

33,145

cselekvők vagyunk, hanem elsősorban befogadók, s ez a befoga
dás átalakulást jelent.

Nem régészkedőhajlamból fejti ki tehát a katekizmus a hit tar
talmát a római egyház keresztségi fogadalmából, az úgynevezett
apostoli szimbólumból. Ebben inkább a hitvallás valódi termé
szete, így a katekézis igazi természete mutatkozik meg: az Istennel
együtt való létezés gyakorlása.

így kiviláglik, hogy a katekizmust teljesen meghatározza az
igazságok hierarchiájának elve úgy, amint azt a II. Vatikáni zsinat
értelmezte. A szimbólum ugyanis, mint láttuk, elsőként, a három
ságos Isten megvallása, amely a keresztségi fogadalomból fejlődik

ki és azzal függ össze.
Minden "hitigazság" az egyetlen igazság fejleménye, amelyet

úgy fedezünk fel, mint értékes gyöngyöt, amiért érdemes odaadni
egész életünket. Istenről van szó, Csak Ö lehet az a gyöngy, amiért
mindenünket eladjuk. Egyedül Isten elégséges. Aki megtalálta Is
tent, mindent megtalált. De mi csak azért találhatjuk meg Öt, mert
már előbb keresett és megtalált minket. Ö cselekszik elsőként, és
ezért az Istenbe vetett hít elválaszthatatlan a megtestesülés titká
tól, az egyháztól, a szentségtől.

Mindaz, ami a katekizmusban található, az egyetlen igazság
fejleménye: Isten maga a Szeretet, amely a Napot s a csillagokat
mozgatja az égen.

Domokos György fordítása
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