
HIT ÉS KERESZTÉNY ÉLET

Teológusok és szellemtörténészek igen sokat foglalkoznak a hit mai
válságával. Maga a Szentatya is számtalan megnyilatkozásában rámu
tatott arra, hogy az egyházban tapasztalható válság alapjában a hit
krizisére vezethető vissza. Az egyre fokozódó szekularizálódás ezekuta
rizmussá lesz, vagyis olyan ideológiává, amely teljes evilágiság, - a
természetfeletti teljes tagadása. "lsten meghalt " - hirdetik még magu
kat kereszténynek nevező teológusok is ; a hitnek meg kell szabadulnia
a "vallás" idejétmúlt szociológiai-kulturális elemeitől; a keresztény leg
főbb f eladata embertestvéreinek tevékeny szolatüata, hiszen Krisztus
azonosította magát az embertestvérrel.

A ma i szellemi zürz avar ban igen nehéz megkülönböztetni a divatos
ez álarnok és jelszavak tajtéleja mögött a r észletiqazsáqokat; a hivő em
ber sokszor tanácstalanul áll és szorongva tekint a jövőbe: milyen
lesz a holnap kereszténysége. van-e még jövője az egyháznak. mi a
teendőnk itt és most, hogy helyes irányt adjunk a holnapi fejlődésnek?

A hivő ember az időben él, korának vajúdását ugyanúgy megéli.
mint nemhivő kortársai. A kultúra mai válsága - mert lényegében
erről van szó: egészen új kultúra van születőben! - szükségszerüen
kihatással van a keresztény hit világára is. A társadalmi-kulturális
rendszere k avultan omlanak össze; ez az összeomlás megrendíti a hit
kifejezésének eresztékeit is. De ha a hit valóban eleven, a mai megren
dülésben is elég dinamizmust ad a kereszténynek. hogya kinyilatkoz
tatás öröl~ tartaimát "átmentse" a születő új világba és hogy ennek a
világnak kovásza legyen.

Els6rendü kötelességünk: tisztán látni! Mostani [iizetiink: ehhez a
tájékozódás110z akar néhány szempontot nyújtani. Természetesen a hit
mai válságának és a keresztény mai kötelességének teljes problematiká
ját nem merithetjük ki néhány tanulmánnyal. A kérdést napirenden
tartjuk és következő számainkban más-más szempontból visszatérünk
r á. A tekintély és szabadság kérdése, a papság és a szerzetesség mai
válsága, a teológia és a lelkiség főproblémái. a lelkipásztorkodás új
útjai sorrakerülnek a következő év leforgása alatt.
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Jelen számunk vezeW cikkét (,,Mi a hit?") Nemeshegyi Péter, a tokiói
Sophia-egyetem teológiai [akultás ának: dékánja és a Nemzetközi Teo
lógiai Bizottság tagja írta. Tizenegy jelvillanásban megvilágitja a ke
resztény hit te rmésze tet, jőleg az egzisztenciális szempontokat hanq
súlyozva. P. H . de Lubac nagy tanulmánya azt mutatja meg , hogy a
keresztény mindi g közösségben hisz, - lényegében az egyház hitét teszi
magáévá, azét az egyházét, amelynek a kereszts éggel tagja lett. Pap és
hivő egyaránt bizalommal im ádkozhat j a a l iturgia szavaival : "Ne te
kintsd vétkemet, hanem egyházad hitét ... " Horváth Tibor torontói
teológ ia-tanár a sze nts éqek és a hit kapcsolatát magyarázza meg : a
szent ségek megváltást je lentenek az egylzáz életében, Krisztusban, az
Isten szava által. " E nnek köve tkeztében a szentség a hitnek, a hit pedig
a szent ségi életnek a növe lését célozza". Szabó Fer enc az él6 hit gyakor
la ti követelmény eire mutat rá: " H i ttünk a Szeretetnek! Ez a meggy6
ződés sürget bennünket . hogya Krisztusban k in yilatkoztatott Szeretet
tanúi legyünk tevékeny, álclo zatos éle tünkkel". Végül egy papi rekollek
ción elhangzot t szentség imá dás szövege arra segft bennünket, hogy
személyes imában elmé lyül j ünk a hitben, Jézus élő ismeretében.

Szeretn énk , ha olvasóink is tev ékeny en bekapcsolódnának a
SZOLGALAT munk áj áoa, hozzászól va a m ost és a később jelvetendő

aktuális pr oblémákhoz is. I stennek legyen hála, lapunk máris annyi
pozitív visszhangot keltett, hog y ig azolva lá t juk szer ény kezdemény e
zésiinket . I sm ételten lumqs úhjozzuk: egyedü li célunk a magyarság, a
papság és a világiak őszinte szolgálata - a II. Vatikáni Zsinat szel
lemében.

Szerkeszt6ség

4


