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MI A H IT?

Ot-t íz évvel ezelőtt sokat írt ak a hittudósok a "hitet lenek hitéről ". Ismert
K. Rahner elmé lete a "névtelen keresztényekrő l " . Szerinte minden ember,
aki a szíve mélyén fe l tö rő Szentl élek sugalmazására bizalomma l elfogad ja
embervol tát és a szeretet abszolut ért ék ét. mégha nem is ismerné Krls ztust ,
mégha fogalmilag lsten létét sem fogadná el, mégis " h ivő " , sőt - bár tudatta
lanul - de "keresztény". Ezek a fejt egetések kétségkívü l érdekesek és fon
tosak . Mégis újabban a hittudósok figyelme inkább egy másik kérdés felé
kezd fordu lní : nem annyira a "hitetl enek hite" , mint inkább a . h l vő k hitetl en
sége" kerül az érdeklődés központjába. Ez a kérdés a mi számunkra, keresz
tény ek számára, egzisztenciális szempontból kétségk ívül fontosabb az előző

kérdés nél.
Mi h ivőkne k, keresz tényeknek vall juk magunkat. De valóban hiszünk-e?

Amit mi hitnek tartu nk. igazán hit-e? Vagy csak megszokás ? Vagy csak önál
tat ás? Vagy csak pszichologiai álarc? Az Igazi hit az ember létének legmélyé·
ről feltörő alapelhat ározás. Mindent ez hord , M indennek ez az alapja. Nos. az
én hitem valóban ilyen a mélységekből fe ltörő forr ás-e? Vagy talán csak
lelkem tükrén úszó vékony hártya. mely mély hitet lenség örvényeit takarja ?
Szívbő l hiszek-e? Vagy csak ajakkal? Ha az ember ilyen kérdéseket vet fel
könyörtelenül magának, alig lesz valaki, aki teljesen meg lenne elégedve ön
vizsgálódásán ak eredményével. Talán mindegyikü nk ajkán annak az evangéliu
mi férfinak őszi nte kiáltása buggyan majd ki : "Hiszek , Uram, segí ts hitetl en
séqernen!" Mert ki tudna segíteni hitetl enségünkön ha nem ő , aki szerzője

és beteljesítője hitünknek.

Saját, egyéni hit em prob lémája az ls ten és énközöttem megoldandó leg
mélyebb kérdés , amit csak én magam tudok az Istennel való párbeszédben
tisztázni. De azért tal án hasznos lesz, ha a hittudomány szemével szemléljük,
hogy melyek is a valóságos hit tulajdonságai. Igy aztán módomban lesz vil á
gosabban látn i , hogy én magam valóban hivő vagyok-e. Röviden, t izenegy
pontban szeretném tehát vázolni a keresztény hit a I a p v et ő s a j á t o s 
ságát.

l . Idézzük a II. Vatikáni zsinat szavait : "A kinyilatkoztató Ist ennek a hit
engedelmessége jár . A hit által az ember szabadon mindenestül ráhagyat-
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kozik az Istenre, teljesen aláveti értelmét és akaratát a kinyilatkoztató Isten
nek és szívból elfogadja az lsten által adott kinyilatkoztatást". A hit tehát,
először is, s z e m é I yes v i s z o n y az lsten és az ember között, "I: n
hiszek t e benned: Hiszek lsten b e n, hiszek Krisztus b a n . Tehát nem
csak elfogadom, hogy bizonyos tételek, az ugynevezett hitágazatok igazak,
hanem először is teljes bizalommal elfogadom az lsten személyes szeretetét
irántam. "Megismertük a szeretetet. amellyel az lsten szeret bennünket és
hittünk benne" (1 János 4,16). Krisztus által az lsten szól hozzám. Vérázta
tott arccal , átszögezett kezekkel , életét adva, mintegy kér, könyörög: . Higgy
nekem, hidd, hogy szeretlek". Az lsten szól : .En veled vagyok. I:nnekem te
fontosabb vagy óriás hegyeknél , mély tengereknél, csillagfelhók milliónál. En
akarom, hogy te is velem légy . Te számomra pótolhatatlan , egyedüli barát
vagy és az az én örömöm , ha hozzám találtál. Hidd el. én szeretem ezt a
világot, ezt a szennyes , piszkos, b űnös és mégis gyönyörú világot. Nincs
olyan létez ő, amit utálnék . I:s téged, téged pedig úgy szeretlek, hogy fejeden
minden hajszálat számon tartok . Higgy nekem . Hidd, hogy azt a megoldhatat
lan tragédiát. amit embersorsnak hívnak, meg fogom oldani. Csak én tudom
megoldani, senki más. De én megoldom. Hidd el. hogya létnek van értelme,
hogy ,élni jó, meghalni szép , szeretni tisztán megistenülés' (Reményik) .
Hidd , hogy én vagyok a béke , a te békéd, és ha rám tes zed az életedet és
elveszted azt, akkor nyered meg igazán, Hogy hig gyél nekem, én odaadtam
érted egyszülött, szeretett Fiamat. Beledobtam a gonoszság örvényébe és
azt tettek vele az emberek, amit akartak. Kikóstolta a végsökig a keserú
embersorsot. és magára hagytam én is. De ott is, akkor is szeretett. Szere
tett engem , aki úgy elhagytam. Szeretett titeket. akik megöltétek. Ezért az
én képmásom ó. Aki öt látja, engem lát. Igen, ilyen bolond az lsten . J:s ilyen
bolondnak kell lennie az embernek. Ez a te utad az élethez, a léthez. Mert
én vagyok az élet, a lét; én vagyok a teljes hármas odaadásban elömló
szeretet. Hiszed ezt? Ráteszed-e az életedet?"

Aki erre a hívásra igent felel, az hisz . Az rátette az életét az lsten sza
vára. Ráhagyatkozott mindenestül: mint a gyerek anyjára, vagy mint Babits
Adáz kuty ája gazdájára. Több ez mint ésszerű kövétkeztet és. szillogisztikus
okoskodás. Az egész embernek alap-állásfoglalása ez, létének értelmével
kapcsolatban. Az ilyen ember hiszi, hogya lét alapja, lsten, maga elmondta
nekünk, hogyan látja ó a lét, a mi létünk értelmét. Minden ember végsó
állásfoglalása létének értelmére vonatkozólag valamiféle hit. Nem logikus
levezetés , hanem egész-emberi állásfoglalás. A Krisztust hivó ember a Krisz
tusban megnyilvánuló lsten szavára bízván magát foglal állást. Az lsten
szavára építi egész életét, halálát. Krisztusban ránk mosolyog a lét titka ,
mint személyes, égó szeretet. I:s mi , ha hiszünk, viss zamosolygunk rá és
belevetjük magunkat karjaiba . Ez nem spekuláció. Ez életelhatározás.

2. A hit tehát nemcsak a hideg ész aktusa; és mégis - ez hitünk máso
dik tulajdonsága - a hit é s s z e r Ú . Az lsten úgy szólt a világhoz, hogy
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az emberek feli smerh etik szavát. Nézzük az egész ..kereszt ény [e lenséqet"
( I e p h é n o m é n e c h r é t i e n - Teilhard), kezdve ószövetségi gyöke
reinéi ; feltornyosodva Jézus személyiségében. csodáiban. halálában. feltá
madásáb an; fol ytatódva az Egyház szen tjé tben. nagyjaiban. bűnösségében is
örökre újraszületó titkos erejében. Ez az egész óriási rnozqalom, melynek
nincs párja az emberiség történelmében . azon a meggyőződésen alapszik.
hogy Krisztusban maga a végtelen lsten szólt hozzánk és adta magát nekünk.
Alig gondolható. hogy egy ennyi értéke t és ennyi energiát szül ö világmoz
galom valami primitív tévedésen alapulna. Manapság nem div at a hit ész
sze rúségé rő l beszélni . az apologetikának rossz híre van . Biztos. hogy egy túl
egysze rú. túl magabiztos. túl veszekedő apologetikának ideje lejá rt. De ez
nem ment fel a kötelezettség től . hogy kutassuk hitünk éssze rúségét. Mór
csak hálából is az lsten ir ánt. Isten tudván kis hitúségünket. szeretetből

halmozott el bennünket szavának jeleível. Egy lelkünk mélyében felvillanó
puszta hívásra is hittel kellene odaadnunk magunkat Ist ennek. de lsten is
meri gyávaságunkat. Ezért szól hozzánk csod ákkal és je lekkel. a "tanúk fel
hőjével " . akik láttak. hallott ak és tapi ntották az IOlet Igéjét. Persze ezek az
isteni jelek nem lehetn ek oly anok. melyek ellentmondanának a kinyilatkozat
tás lény egének . Isten a személyiségét nyi lvánítja ki nekünk Krisztusban. és
ez a személyiség hárm as. önfe ledt. odaad ó. önzetlen szeretet. Ez az lsten.
és ennek képmás ára kell alakul nia a krisztusi embernek . Ezért az lsten jel ei
nem lehetn ek hatalmának fitogtatásai . nem lehetn ek vil ági előnyök kecseg
tetései. "Kerestek. nem mert jelet látt atok. hanem mert ettetek és jó llak
tatok " (Jn 6.26). Csak annak lesz út a hithez a csoda. aki az örök szeretet
hajnalhasadását látj a meg bennük. Ezért. bár é s szerű a hit. a természetes
emberi ész. akárm ennyi jel et is lát . saját erejével valóba n hin ni nem képes.

3. IOs ez hitünk harmadik tulajdonsága: a hit k e g y e I em . Hinni kegye
lem . Az lsten . ki szólt hozzánk Kri sztusban. maga villan fel le lkünk mélyén
a Szentlélek fényével. Ráhangol ja le lkünket az lsten húrj ára . Megláttatja ve
lünk lsten fényének ragyogását a ker esztrefeszített Jézus elkínzott arcán.
"Senki nem mondhatja : Krisztus az Úr. ha nem a Szentlélek álta l: Vagy
ahogy ol y szépen mond ja az Oran ge-i zsinat, melyet az I. Vati kánum idéz:
senki sem tud hinni, ha csak a Szentlélek kegyel me oda nem édesíti az
isteni igazsághoz. Mint ahogy csak a jó ember tud ja, mégpedig teljes bízton
sággal. hogy mi a jó , úgy csak a Szent lél ek tüzével áthatott szív tud ja fel
fogni és megl átni az abszo lut lsten tettét és szavát a Krisztus-történésben.
Ezért erős a hit. Nin cs benne semmi . ta l án", vagy .eset leq", Az ember hite
nem húzza le az lst en önkinyilatkoztatását az emberi vé lemények ingatag
lápjába. Az " el ső lqazs áq" , vagyis lsten pecsétjét üt i ránk az Úr. Ez húz és
irányít a hit felé, és megérezt eti velünk, hogy akkor tes szük a helyeset és
a jót. amikor feltétlen odaadással hiszünk. Amíg ez a kegy elem nincs rneqad
va. hiába mondom valakinek, hogy higgyen. Nem képes rá. Balgaság neki.
Szavaim csak külső zörejek. ha nincs ott. min t Ágoston mondta mindig, a
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. bensö Mester", Nem emberi szösz ékr öl beszél az. aki .a szívet oktatja".
Az ő szószéke az égben van. IOs mégis akkor jön az isteni vendég szívünkbe.
amikor a hi thi rdető szava cseng fülünkbe. Min tegy szentség ez a szö, eszköze
lsten kegyelmének. De hogy szívünk mélyéig csengjen. az már nem a hit
hirdető múve, hanem az Istené. aki .megnyitja szívünket". ezt a félénk.
gyanakvó szívet, hogy higgyen az örömhlrnek.

4. A hit ajándék. a hit kegyelem. IOs mégis - ez negyed ik tulajdonsága
hitünknek - a hit egyben a mi legbensöbb. I e g s z a b a d a b b elhatározá
sunk. Sem a csodák ezrei . sem a Szentlélek sugalm azása nem kényszerít .
hogy higgyek. Senki sem hisz. ha hinni nem akar. A hit: szabad elhatározás.
Ezért van benne valami a . salto mortale" -ból. Feladom biztonságomat. nem
megyek a magam feje után . nem magam adok célt és értelmet életemnek.
hanem belevetem magamat egy másvalaki felfogásába: elfogadom. amit ő

mond az én legszemélyesebb létemről, az én életem és halálom é rte lmérő l.

Ez olyan mintha valaki leveti magát egy hegyoromról a sötéten tátongó úrbe .
IOs bízik , hogy amint zuhan lefelé . elkapja valaki. Nem fog összezúzódnl a
szakadék fenekén . két atyai kéz fogja fel hullását: élni fog . Ha valaki nem
érzi a hitnek ezt a lélegzetelállító rizikóját. nem tudom. hisz-e igazán. Ha
nem mondhatja igazán: . Ha csak ebben az életben remén ykednék Krisztus
ban. szerencsétlenebb lennék minden embernél " (Vö. 1 Kor 15.19) , - akkor
ez a hit talán csak vasárnapi ünneplőruha és nem az emberi élet alapel
határozása. Az igaz htv öt, Jézust is. Pált is . követőiket is . bolondnak tartotta
a világ . Az igazi hit a világ szemével nézve: balgaság. IOs ezért áll áll andóan
a kísértés tüzében .

5. Épp ez hitünk ötöd ik alaptulajdonsága : hitünk állandóan ves z é I yez ·
t e t e t t hit. A hit soha sem lesz biztositott tul ajdonunk. A hitet nem lehet.
mint valami dolgot. páncélszekrénybe zárni . lakat alatt öriz ni. A hit mindig
mintegy tűhegyen lebeg labi li s egyensúlyban : a Szentlélek kegyelme az
egyik . az én szabad elhatározásom a másik. IOs ez az elhatározás mindig csak
mint ma is új választás tud létezni. Ma regge l, amikor fáradtan klnyitom
szememet és egy új szürke nap nyomorúsága rebben elém . igen . ma reggel.
Uram. ma is hiszek . hiszek a szlvárv ány minden szinében tündöklő szeretet
kinyilatkoztatásában . Hiszek . •mindennek ellenére". m é g i s hiszek. Az il yen
. mégls hiszek "-lelkület, ez keresztény hitünk normális állapota. Sötét a világ.
hallgat az lsten. Am ikor ml úgy gondoljuk, hogy tennie . szóln ia kellen e, oda
vágnia vagy mentenie kellene. amik or úgy gondoljuk•.hogyha van lsten, ezt
az egy dolgot már mégsem tűrheti ' . akkor is tétlen . akkor is hallgat. Alszik
talán az lsten? Vagy halott? Az lsten hallg atásába burkolt vil ágban élünk
mindennap. Mint ahogy hallgatott az Atya . amikor Jézus hozzá kiáltott a ke
resztfán . Es ebben a sötét világba n mondjuk nap mint nap: . Urarn, mégis
hiszek" .•Hiszek a Szent Szivbe n és szeret etéb en. Hiszek a szenteknek nagy
közösségében. Hiszek a szeretet végső győze l mében" - ahogy a sokat szen
vedett Prohászka imádkozta. Néha úgy érezzük . hogy egy nagy sötét kozmikus
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Ielhö takar el mindent és födi el az egct. egy. csak egy csillag ragyog hal
ványan : Betlehem csi llaga . a Golgota éjének csillaga. Több nem adatik ne··
künk, ez elég kell. hogy legyen. Ebbe az egy cs illagba vetjük minden re
ményünket, ráadjuk életünket. A nagy söt étségben , mégis hiszek .

De mert annyi a söt étség, hit ünk a vi lágosság Istenében mindig rneqkísér
tett hit. Olyan mint egy kis gyertyaláng a nagy éjszakában. Rátör ezerfelől

a söté t, az egész vi lágúr éjszakájá nak támadása egyet len gyertya lobogó
lángocsk ája ellen. I:s, csodálatos. amikor egy vi lágnyi sötétség a gyertya
fényköréhez ér. hogy megfojtsa, - elfoszlik. fénnyé olvad. A söté tség csak
addig látszik nagyhatalomnak. amíg messze van a fény tő l ; ha közelébe ér.
hogy r átörj ön. feltárja semmlvoltát. Igy van a hitte l is: kis lángja ég év
századok minden sötétségén át, minden kételyen. min den halálon, minden
pusztu láson át. erősebb mindenné l. Mert az isteni olaj. a Lélek élteti.

6. Nincs biztosab b ismeret, nincs b i z t o s a b b alap, mint a hit . mert
magára az ls ten bölcse sségé re és ere jére támaszko dik. Ez hi tünk hatodik
tu lajdonsága: a hit sziklára épült ház. Jöhet eső . jöhet vihar, rátö rhet a házra.
az össze nem omlik: sziklán áll. Ez a szikla nem más. mint maga az lsten.
az örök igazság.

Görögül . aletheia" -nak mondják az igazságot. Szószerint fordítva: . nern
rejtezettség" . A görögök úgy érezt ék. hogy az egész vi lág képmás , talány ,
melynek mély én ott rejtőzködik az igazi lét. A misztikus m e g I á t á s pill a
natában tárul fel a barla ngbörtön lakóinak csodá lkozó szeme előtt a valób an
l étező vilá g, melynek a mi fe lüle tes világu nk csak árnyéka. A zsidók .eme t"
nek mondj ák az igazságot. Szószer int fordítva: . hűséq", A zsid ók az alkotó.
szóló, szövetséget kötő lsten húségében találták meg az igazságot . Az lsten
szavát h a II o t t á k , abba vetették bizalmukat és így áll tak az igazság
szikláján. Kr isztusban egyesü l e két nagy vonás: ő a megbocsátó lsten. a
halottakat feltámasztó lst en húségének tanúja. de egyben őbenne. mint meg
testesült Istenfiában feltárul előttün k a lét gyökere: az lsten, aki .I: n vagyok"
nak hfvja magát . Kris ztus az emberarcú lsten. aki csak a te ljes áldozat
erőt l enségében tudja igazán kinyilatkoztat ni mindenhatóságát. Ezen a krisztusi
létfeltáráson. kiben velü nk a húsége s lsten , ezen alapszik a mi hitünk. Nem
emberi eszmefuttatáson . nem emberi bölcsességen. nem emberi erőn, hanem
az lsten erején és az lst en bölcsességén. mely akkor is. ha végte len gyenge
ségnek és bolondságnak tűnik . végtelenül nagyobb minden erőné l és minden
tudománynál (Vö. 1 Kor 1. 19-31).

7. Ez az lsten húségében gyökerező hit j ö v ő t n y i t meg számunkra.
jövőt ad az egész emberiségnek. az egész vi lágnak. Ebben találjuk hitünk
heted ik tulajd onságát. A hit reménybe nyílik. mert alapja a vil ágnak jövőt

igérő lsten. Van-e jövője a vi lágnak? Van-e értelme az ember múvének? Az
élet győz-e , vagy a halál? Elválás lesz-e a vég, vagy találkozás? Elporladás.
vagy fölm agasztos ulás? A mindig fe lj ebb törő vil ág fejlődése értelmet len
örvénybe hull-e majd viss za. vagy talán örök virág nyíl ik a fej l ődés mulandó



fáján? Ezek a kérdések az emberiség a lapvető problémáját érintik. "Miért
születni? Min ek élni? " Nemcsa k a "nagy természet", hanem az ember is
"kiégett szívvel" ezt kérdezi. A kereszt és feltámadás Krisztusa adja meg a
diadalmas választ. Az lsten az élet barátja . ~Ietet akar és nem halált . Semmi
kárba nem vész. A szeretet és múve megmarad . Megőrzi a feltámadott
Krisztus szívé ben és keresztül a halálon bel eemeli az életbe. Ezer bukáson
át hazavezet az út. oda ahol a Fiú a dicsőség stigmáival jegyzett világo t
átadja Atyjának, hogy lsten legyen minden mindenekben (1 Kor 15, 28) . Ak i
hisz, az tudja, hogy az lsten önmagát igérte oda a vil ágnak : az Igében látn i,
a Lélekben szeretni őt és egynek lenn i a . szentek nagy közösségé ben" . Ezt
hisz i a világ [övőj ének, aki Kris ztus ban hisz.

8. De ez a jövőbe vetett rendületlen hit nem tesz i a hitet tétlen álmodo
zássá, A hit nyolcadik tulajdonsága az, hogy " t e v é k e n y " . Az a hit .
amelyik, mint Pál mondja , "érvényes" , a .szerete tben tevékenykedő hit "
(Gal 5. 6) . Igaz. létezhet hit szeretet nélkül is, de ez vagy most szület ö
töké letlen hit. vagy halálosan megs ebzett. széthull ófélben l évő hit. A hit
valódi form ája a tevékeny szeretetben való te lje s odaadás. A hit az ember
alapállásfoglalása életével. létével szemben: az il yen alapáll ásfoglalás, ha
létezik. befo lyásol minden tettet . minden gondol atot. A hitbő l élet fakad.
hálás élet. Az lsten megbocsátot t . hát hogyne bocsát anék meg én is. Az
lsten szeret. hát hogyne szeretnék én is. Kr isztus szornjazik testvéremben,
hát hogyne adnék inni nek i. Krisztus meztelen a szegényben, hát hogy ne
ruháznám. Hiszem . hogy egy az Atyánk; hogyan találkozhatnék valakivel.
hogy testvéremnek ne vallan ám. Hiszem. hogy maga az lsten fia jött köz énk.
hogy "legy en úgy. mint aki szolgál" , hogyan töl the tném el életemet uras
kodással. anélk ül. hogy az embert. mlnden embert szolq álnárn. Ha a hitem
bő l nem fo ly ik ilyen hálás. szeret ö. szolg áló élet. ki tudja , van-e hit em igazán.
Ijesztő ez talán nekünk szegény, gyen ge, következet len embereknek. A mi
hitünk bukdácsoló hit. búnb ánó hit, ir galmasságért könyörgő kishitúek hite.
Ezért nincs számunkra más l ehetőség , mint hogy annál keressünk támogatást
hitünknek, kinek hit e el nem fogyhat a világ végéig az évszázadokon át: ez
pedig nem más, mint az lsten népe. az Egyház.

9. Ez hitünk kil encedik tulajd onsága: a keresztén y hit egy k ö z ö s s é g
h i t e, az lsten népéé. Igaz, nincs személyesebb. egyénibb dolog az én
hitemnél. De ugyanakkor ez az én kis , gyenge, tegnap született. homályo s
hitem részesedés az egyetemes Egyház nagy, er ös. tévedhetetlen, éveztedes
hitéb en. " P i s t e u o m e n " . "M i his zünk" , így kezdődtek a régi zsinatok
Krédó i. Ez a . rni" ott született a Sinai hegy lábánál. ott fakadozott az aposto
lok szívében Gal il ea útjain. ott olv adt egybe a nyelv ek viharában pünkösdkor,
ott orgonál az Egyházatyák harmóniájában, ott áll kövé formálva a középkori
katedrál isokban , ott lüktet öt világrész milliónyi hivőinek lelkében. "M i hi
szünk" , az egy Lélek erejében , hiszünk az egy Istenben . az egy Úr Krisz tus ban,
és hisszük a bennük egybefont nagy, közös testvériséget.
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Régen volt. még római kispap koromba n. A karácsonyi szünet elöt ti utolsó
nap volt a Gregoriánán. Nagy osztálytermünk óriási táblái t már reggel be
fed te a sok írás: a vil ág számta lan nyel vén. mindegyik diák a magáén. odaír ta
karácsonyi üdvözleté t. Vol t ott kacskaringós indiai írás. nemesen húzódó arab
betú k, ízlésesen l end ül ő kínai irás je lek . sű r ű örmény sorok, és lati n betükkel
üdvözl et Európa. Amerika. Afr ika. Ausztráli a fi aitól. ~n is odakanyarí tott am
a . Boldog karácsonyi ünnepeket" Magyarország nevében. Az utolsó órán a
diákok mind összetódultak a több száz diákot befogadó nagy tante rmünkbe:
énekel tünk . pénzt gyújtöttünk a római szegényeknek. a végén pedig a kar
vezet ő fr anci a ki spap felh ívására rázendí tettünk latinul a Mise Kredójára.
Sok száz f iatal férf i. a vi lág minden tájá ról, - fehérek. sárgák. feketék, 
kik rátették egész életüket Kris ztus követésére. énekelték ott egy szíw el.
egy lélekkel : ..Cr edo in unum Deum, et i n unum Dom in um. Credo in
Spiritum Sane tum. Cr edo unam sanetam catholicam et apostol icam
ecclesiam .. . " A szívünkbe markolt ez az ének. soha sem tudom alfele]
ten i. Ott nem csak tudtam , hanem megéltem a nagy. egyetemes. évszázados
Egyház hitét. De nemcsak ott Rómában. a hit mindeniitt egy nagy közösségi
aktus: "Si mul f iximus oculos in l umen veritatis". Együtt szegeztük sze
münket az iqazs áq fényére" - ahogy Agoston mond ]a. Itt Japánban is. ha
egy eldugott kis fah ázácsk ában. a mill iós neonfényes nagyváros te ngerében
meghúzódva, tíz keresztény. férf i. asszony. f iú. leány . kisgyerek. üli körül a
gyékényen m is éz ő pap olt ár-aszta l ét. ő k is éppen úgy benne áll nak a rnér
het et len idöt és tereket át ö le l ő közösségben. Abeltöl az uto lsó napok szent·
jeiig : . M i his zünk az egy Istenben. az egy Úr Krlsztusban . az egy l élekb en".

10. Ennek a hitnek, - és ez a ti zedik tulajdonsága - k ö z p o n t j n
van. amí mind ennek kulcsa. Hitünk , mint fejtegetéseink elején rnondottuk,
ráhaqyatkozás Istenre . az lsten szavára. De ez n szó mond valamit : a hitn ek
tartalma van. Es ez a tart alom nem összefüggéste len tételek sorozata. hanem
szerves egész . Van egy qyú jtópo nt ]a. Kifejezhe tjük különbözó szavakkal, de
értelme egy. Jézus így mondta: .Eljött az lsten ország a" . Szent Péter és
vele az óskeresztények egys zerúen így mondo tt ák: . úrr á és Felkentté tette
lsten azt a Jézust , akit t i megfeszítettetek" . Pál igy mond ta: . Meghalt Kris ztus
a mi bűne i nké rt : fe ltáma dot t rneqiqazul ásunkért " . A trienti zsinat így mondja:
. Elöször is azt hi sszük. hogy a Krisz tus ban történt megváltás által az lsten
kegyelm ével megigazulttá teszi az igaztalant" . A II. Vatik ánum így mondja:
•Velünk van az lsten. aki kiszabadí t a bún és halál söté tségéból és feltámaszt
örök életre". Vagy így mondhatjuk: . Hiszem, hogy az Atyaisten Fiában és
Szentlelkében közvetl enül odaadj a magát mint igazság és szeretet a b űn ös

világnak. hogy a világ a Szent lélek szer étet ében. Fia által eljusson az Atyához
és az ó életéból éljen". Vagy tal án még rövid ebben így mondhatjuk: . Hlszern,
hogy az lst en önmagában és e vil ág felé abszolut a g a p é . fel tétl en szere
tet . ~s hiszem. hogy aki a szeretetben marad. Ist enben marad. és lsten
ő benne , hogy ítélet alá nem kerül , hogy már átköltözött a halálból az életre.
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Ez a hitünk központja. És minde n más hl t áqazat, minden erkölcs i törvény,
minden egyházi parancs csak úgy bír érte lemmel, ha erre a központra vonat
keztatluk . ha ebb ől a gyújtópontból kap fényt . Aki ezt a központ i igazságot
elfogadja és saját életének központ jává tesz i, annak hite van, olyan hite ,
mely legyözte a vi lágot.

11 . Ez a hit - és ez legyen utolsó pontunk - g y ö k e r e é s a I a p j a
m i n d e n m e g i g a z u I á s n a k (Trentói zsinat). Nem tettei által lesz az
ember . igaz· az lsten el őtt, hanem a Krisztus megváltásába vetett hi t által.
Ha a Szentlélek sugalma zására felhagyunk minden önigazol ással és öntelt
séggel , ha elfogadjuk az lsten irg almát. melyet Krisztusban tár t ki fe lénk.
akkor nyíl nak fel szívünk zsilipjei . és árad be a Szentlélek tengere. Ahol a
Szeritl élek. ott az lsten szeretete. Ahol a Szeritl élek. ott az lsten ujjával
szívünk be vésett .é lö törvény'. mely már nem holt betű. hanem bens ő dlna
mlzmus: ez belénk ültet i Kris ztus szív ét és ráhango l arra. hogy szeressünk
szeretni. Szeretetet parancsolni nem lehet. Krisztus is csak azért parancsol
hatta. mert megadja azt. amit parancsol. Az lsten a mi szívünkön át akar
szeretni : ez az • a g a p c ". És az isteni parancs : ne fojtsd el restségeddel
magadban az isteni tüzet. ne tömd el önzéseddel az örö k élet re felsugárzó
víz áradásat. Ne fél j szerct nl, ne fél j megtapasztalni. hogy mil yen jó szeretni.
Itt van az élet. ez az ami marad. Semmi más. De ez minden. Mert az lsten
szeretet. Aki hitt a szeretetben és élte azt. élni fog örökké.

Henri dc Lubac

AZ EGYHÁZ HITE *

Az a Credo. amelyet még ma i im ádkozunk. néhány szövegvá ltozatot
nem számítva a római Egyház régi Credója. J. A. Jungmarmal úgy is
mondhatnánk: "a legr égibb római katekizmus". "Tizenkét szakaszra
tagla lása nem felel meg az eredeti felosztásnak ... : ez a felosztás ké
sőbbi keletü és mesterkélt; inkább elhomályosítja , sem hogy megvilági
ta ná a mon datok között i kapcsola tokat" .' Ered etileg a keresztségre ké
szü l ö hi tjelöltek használatára állitot ák össze. Szerkezete hármas tago
lású , hiszen szenth ároms ágos Credóról van szó. Tovább bontakoztat
egy ősibb keresztségi szímbolumot , amely lényegében a Szenth árom
ságot kifejező hitvallás volt; maga ez a keresztségi szímbolum pedig első

kibent ását képezte annak a formulának, amelyet a szent Máté szerinti

• CHRISTUS. N o 46 (Avril 1965). 228 ·246.
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