
denünnen a kétségbevonás hangjait halljuk: az elvilágiasodó társadalom hi
tünket esztelens égnek tartja. A szkepszis be vagy az agnoszt icizmus ba való
menekülés nem adhat megoldást. hiszen ez az "állásfoglalás" megalapozat
lan és kilátásta lan. A válság arra szólí t bennünket. hogy vizsgá ljuk meg:
miért és kinek hiszünk (4). és hogy öntudatosan köte lezzük el magunkat
Krisztus mellett. E nélkü l az elkö telezettség nélkül nincs világosság és béke .

Hittünk a Szeretetnek! Ez a meggyőződés sürget bennünket , hogyaKrlsz·
tusban kinyilatkoztatott Szeretet tanúl legyünk tevékeny , áldozatos szerete
tünkkel. Az igazi szeretet túlmegy a szeretet illúzióin . Egyik ilyen illúzió : ha
csak "prédi káljuk" a szeretetet, ha csak hird etjük : . az élet értelme a szere
tet ". de mi magunk nem köte lezzük el magunkat .

•Az ő parancsa ez: Higgyünk Fiában, Jézus Krisztusban, és szeressük
egymást. Igy parancsolta nekünk. Aki megtartja parancsait . Istenben él és
lsten ő benne, Azt , hogy ő bennünk él. a nekünk adott Lélekből tudjuk" (1 Ján.
3,23·24) .

JEGYZETEK

l) J . Gulllet • •Genese de la lui ehez les Ap ótrcs" . C h r i S l u s n' 46 (Avnl 19651.
194.

2) A következ ökhöz lásd: M . Bellet, . La dimcnsion de i ' univer sel" . C h r i s t u s
n' 57 (Janvier 1968), 73·91.

31 Vö. K. Rahner, Knechte Chri st i . Herd er , 1967: az els ö tanulm ány : .Der Glaube des
Priester s heute" . Megjelent a G e i s t II n d L e b e n 1967-es évfolyamának utolsó
számában is .

4) Legyen szabad itt utalnom két kis könyvemre: A z e m b e r é s v i I á g a [Róma
19681 és I s t e n b a r á t a i . Hitünk kor szerü bemutat ása (Róma 19691. több olyan
kérdésre igyekszik választ adni . amel yet a mal hit etl enség vet fel.

Horváth Tibor

SZENTSEGEK ~S HIT

A szen tségek és a hit egymáshoz való viszonyát lehetetlen egy rövid
írásban kimerítően tárgyalni . A források beható tanulmányozásának
mellőzésével csupán a je len teológiai megfontolás eredményeínek váz.
latos közlésére szorítkozhatunk. A szentségek és a hit értelmének leírása
után a két titok szint ézisét vázoljuk fel.

A SZENTSl!:GEK

A szentségek értelmét többféleképpe n lehet leírni. A je lenlegi szent
ségtan három szempontot tanulmányoz kü lön ösen: a szentségek vi-
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szouyát az emberhez, az Egyházhoz és a felt arnadt Krisztushoz. E há
romhoz még egy negyediket. kell hozzáadnunk: a szen tségek viszo nyát
a Szentháromsághoz.

l ) Az első szempontnak megfelelöen a szen tségek az isteni kegyelem
nek Krísztu s ál tal rendelt I áthat ö, hathatos jelei. Ez lényegében a szent
ségek hagyományos ér telmezése. Ebben az értelemben a szentség Isten
től adot t természetfeletti segitség a keresztény élet kü lönbözö forduló
pontjain az emberi elégtelenség és gyen geség pótlására. A szentségek
teh át felelet az embe r sokirányú szükségére. Az ilye n értelemben Iel
fogott szents égtant antropológiai (embertani> szentségtannak lehet
nevezni. Irányadó elve: a szen ts égek célja az ember (sacramenta sunt
propter homines).

2) Ha most a szents égeket nem az egyes emberhez, hanem az Egy
házho z való viszon yukb an akarj uk meghatá rozni, akkor úgy kell őket

tekintenünk, mint az Egyház élet-elem eit : ezek ben az E gyház lényege
nemcsak kifejezésre jut , hanem meg is valósul. Il yen ér telembe n a
szentségek nemcsak orvosság a be teg ember számára, hanem az Egyház
élet-képessége, mely által az Egyház saját egyediségét fejezi ki . Mint
ahogy az ember értelmi, akarati, képzeleti, teremtői képessé gének fej
lesztésével halad előre és éli le éle tét , úgy az Egyház is szentségein
keresztül lesz éle tképes és tölti be élethiva tásá t. Az ilyen értelemben
felfogott szentségtan mérvadó eszméje: a szentségek célj a az Egyház
( sacramenta sunt propter Ecclesiam ) . Igy kell értelmezni a II. Vatikáni
Zsinat egyház tanának azt a sa rkalatos tétel ét, ho gy az E gyház az Alap
Szentség (Ursa krament) ,

A te ológia i gondolkodásnak ezen a pont ján les z vita tárgya az Egy
ház és világ egymáshoz való viszonyának probl émája , az Egyház lát
ha tó határain kivül kiosztott kegyelem esetleges szentségi je llegének
ké rdése, és a következő látszólagos ellentétnek a megoldása is: az Egy
ház egyrészt az üdvösségnek egye temes, általános. és végérvényes szent
sége, másrészt viszont a kétezeréves apostoli működés nagyon is hely
hez és időhöz van kötve. Az a kérdés , hogy vannak-e szentségek, leg
a lább bizon yos értelemben, az Egyház látható keretein kívü l, vagy ha
úgy te tszik, a je len Egyház kifejezett öntudatána k mezején kivül, kap
csolatos egy más ik ké rdéssel: miképpen lehet üdvözítő hit az egyházon
ki vül, és ha igen , te ljesen függ etlen-e ez a hi t az Egyház szents égi
életétől ? Mindezek a ké rdések a mai szentségtan és egyházta n égető

kérdése i, ám mi nem id őzhetünk it t tö bbe t témánk természete és a cikk
kerete i mi a tt.

3) A szentségeket nézhetjük továbbá a fel támadt Krisztus hoz való
viszonyukban is . A teológiai gondolkodás e szintj én a szentségek vala
miképpen a feltámadt Krisztusnak lá tható kézjelei (gesz tusai). A menny-
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bemenetel titka ugyanis nem azt jelenti, hogy Krisztus elhagyta a
fö ldet. Értelme csupán az, hogy közvetlen földi jelenlétét új szentségi
jelenléttel váltotta fel. E szentségi jelenlét következtében a feltámadt
Krisztus jelen lehet az elkövetkezendő történelem legkülönbözőbb t ér
és ídö-pontjaíban. Jézus ezen emberek között í megvált ó és boldogító
jelenlétének látható jelei a szen tségek . Rö viden te hát: a szentségeken
keresztül ta lálkozunk a feltámadt Kri sztussal.

A szen ts égek krisztológiai (K rísztus-taní) megfogalmazása a t ört é
nelmi Jézus és a megdicsőült Krisztus azonosságán alapszik. A meg
dicsőült Krisztussal való talá lkozás egyértelmű a kétezer évvel ezelőtt

e földön élő Jézussal való találkoz ással. Krisztus feltámadása tet te
ugyanis lehet öv é, hogy ez a találkozás a történelem egy véges , meg
határozott, mulandó po ntján nem lesz csupán visszaemlékezés. A feltá
madás titka abban áll, hogy egyszer s mindenkorra nyilvánvaló lesz a
hivő előtt: Jézus egykori földi "ideje" m egvált ó érvényű a történelem
minden korára. Jézus "ideje" mint egyedülállóan megváltó idő emel
kedik ki. Más szöval: a meghalt és feltámadt Jézus látszólag régen el
múlt idejével eléri a jelent és a jelent meghaladva váltja meg a jövőt.

Ilyen megfontolás alapján a szentségek Jézus egyszer s mindenkori
megváltó "múlt" idejének megjelenítése, valamint Krisztus minden időt

felülmúló örök jelenlétének lá tható megnyilatkozása.
4) A szentségek antropológiai, ekkléziológiai és krisztológiai ér te l

mezéséhez hozzá kell m ég adni egy negyedik értelmezést, ti. a szent
háromságtani értelmezést. A teológiai gondolko dás e síkján a szentségek
a Szentháromság titkos életének kinyilatkoztató szimbo lumaként jelen
nek meg. A szentségek Isten belső életének kifejezői abban az értelem
ben, hogy ha valaki tudni akarná, ki és mi lyen az Isten , csupán a szent
ségekre kell tekintenie: ezek az Isten önmagát kinyilatkoztató jelei,
szavai. A szentség tehát ebben az értelemben azonos Isten Szavával
(Sacramentum Dei est Ve r bu m Dei ). A sze ntségek kiszolgáltatása Isten
megjelenése (epifánia) és életének önkinyilatkoztató köz lése. A kereszt
ség, a bérmálás, az Eucharisztia stb. , mind a Szentháromság mibenlétét
nyilvánítja ki. Ennek a tételne k bővebb tanulmányozása a részletes
szentségtan sajátos feladata .

A szentháromságtani értelmezéssel bezárul a szentségek különböző

szempontjainak leírása . Amint a hivő ember kegyelmi élete nem más,
mint az Egyház megvalósulása az egyéne kben , úgy az Egyház Krisztus
szentségének, Krisztus pedig a Szentháromság Isten szentségének te ·
kinthető.

A HIT

A szentségeknek e bevezető ér telmezése u tán most megprób áljuk
olymódon leírni a hi tet , ami legjobban megközelíti a ke resztény hit
megkülönböztető, egyedi voltát .
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Röviden ta lán ügy Iejezhetn énk ki: a hit. nem más, mint az önmagát
kinyilatkoztató Istennek felismerése és elismerése. A hit végső elemzés
ben nem annyir a a kinyilatkoztatás tartalmára. hanem a teremtett ele
mekben és embe ri szavakban önmagát kinyilatkoztató Isten felisme ré
sére ir ányul. A mondot tak legegyszerűbb érzékeltetése a Hiszekegy
igazi lényegének bemutatásával lehe tséges. Amikor a hivő ember nem
csak tudományos érte lme zéssel, hanem igazán hivő lélekkel a Hiszekegyet
mo ndja, közvetl en párbeszédet folyta t a kinyilatkoztató Istennel. A
"Hiszek egy Is ten ben, mi ndenható Aty áb an ... " mondat teljes értelme
ez: "Hisze k Neked, a Jézus Krisztu sb an magát nekem kinyilatkoztató
Szenthá ro mság Istennek : hiszem, ho gy Te mindenható Isten vagy .. . "

A hit tehát elsősorban a Krisztu sban kinyilatkozó Isten je len felis
merése és másodsorban a kinyilatkoztatásban felis mer t Isten szavának,
mint Isten szavá nak elfogadása. Más sz ő val : a hit st.en és embe r között
fol ytatott értelmes társalgás , párbeszéd , Én-Te dialógus . A hitigazságok
egyházi ér te lmezése lén yegében az isteni társalgás nye lve. Amint té ve
dés lenne a hitigazság eszmei ta rtaimát mi nt jelentéktelen embe ri fo
galmazást figyelm en kívül hagyni , épp olyan tévedés lenne a jelenlévő

kinyilatkoz tató Isten személyes hívását feled ve csupán szavainak értel
mére vigyázni.

Ezen megfontolás u tán lássuk most . mi az eddig elmondottak [e len
t ösége a sze ntségek és a hit egymáshoz való viszonyára.

A SZENTSÉGEK ÉS A HIT

l ) A teol ógiai gon do lkodás antropológiai vonalán a szentségek és a
hit viszonyát a középkori teoló giából jól ismert ex opere operato elv
fejezi ki.

A történelmi háttértő l elválasztott szószerinti értelmezés azonban
könnyen helytelen felfogásra vezethet. Ha ugyanis a szentségek üdvö
zí tő ereje nem a szentséget kiszolgál tató, sem a szentséget felvevő

személyes cselekedeteitől (ex ope re operantis), hanem csupán a tett
előírásszerinti végrehaj tásától (ex opere operato) függ, a szentségek
hatása látszólag alig különbözik a régi vallások mágikus szertartásaitól.

Ezzel szemben a helyes értelemben vett ex opere operato éppen azt
fe j zi ki , hogy a szentségek üdvözítő ere jét nem emberi, hanem isteni
cselekedetnek kell tulajdonítanunk, Végeredményben a szentségekben
nem ember, hanem I ten adja meg, vagy állítja vissza a megszentelő

kegyelmet, hisz ez a maga miv oltában meghaladja minden teremtett
lén y er ejét . Az ex opere operato tehát azt jelenti, hogy nem az ember,
ha nem Isten szolgáltatja ki a szentségeket . Az ember ebben az isteni
cse lekményben csupán közreműködő eszköz, az is teni cselekmény l át
ható szimboluma. A fél reértések elkerülése végett az ex opere operato
elvet ex opere operato Dei elvv é kellene kiegészíteni, jóllehet a f élre-
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értést még így sem lehetne te ljesen elkerülni. Mint lá tni fogjuk, az ex
opere opera to Dei végső ele mzésben ugyanis az ex opere op era to verba
Dei-te vezethető vissza (vagyis hogy Isten az Ő szava, igéje - Krisztus
- által csel ekszik >. Annyit azonban m ár mos t is meg lehet je gyezni ,
ho gy amikor a pap kiszolgáltatja a szentségeket, nem a hívőnek szolg ál
elsősorban, hanem Istennek. aki a szentségeket a hívőnek felaj ánlja.

Az ex opere operato teoló ia í elv azonban nemcsak Istennek a szerit
ségekb en megnyilvánuló teremtő-üdvözítő cselekvését , hanem ugy ana
zon isteni cselekvés tévedésmentes, hitbiztonságot élvező valószerű 

ségét is jelenti. Az ex opere opera to elv alapján a szentségek kiszolgál 
tatásának pillanatában az ember és Isten ta lálkozása a hitbiztonság
erejét éri el , vagyis va lahányszor az Egyház Isten óhajára e je lekhez
fordu l, Is ten visszavonhatatlan ígérete alapján minden bi zonnyal meg
fogja találni ö t .

A szentségi jel eredm énycss ége teh át Isten örökérvényü igéretén
múlik. Üdvözítő hatása nem a szart artas önerej ében. hanem Isten
szavában rejlik, aki Krisztusbnn ig-éretet telt. hogy valahányszor az
Egyház a szent.ségi jelben Hozzá fordul. Ö mindig elérhető lesz. A
sze ntségi jel tehát ,.találka" (rendez-vous) , melyet Isten acIott az em
bernek; olyan találka, ahol az Isten áll andóan várja az embert. Az
emberen m úlik csupán, hogy a megadott ta lálkára elmenjen.

Mivel a szentségek ereje I ten örök ígéretén múlik, természetes,
hogy egyedül Isten kép s sze nts égeket a lap íta n í. Egyedül Ó képes egy
igé retet minden ad ott körülményben. minden időben hűen megtartani.
Lévén a történ elem v égtelen Ura , ígéretét m ég akkor is valóra tudja
váltani, ha az ember csak fél-hittel, álmosan, homályos öntudattal köz e
ledik az Isten által m egadott találkozóra. Isten ugyanis je len van a
szents égckben , nem azért, mert öt az em ber a szentségek által hatáso-
an kéri, hanem mert Ó szabadon egysze r s mindenkorra megigér te,

hogy Krisztusban kim ondott szavát soha meg nem változtatja. Krisztus
ugyanis Istennek végső , soha többé vissza nem vont Szava az embe ri
ség számára .

Számos tévhitl el ellentétben a zentségekben való hit nem más, mint
ta núságtétel a világban , hogy Isten adott szavát. Inis égesen megtartja.
Az ex opere op erato tételben kif ejezett hit nem más, mint felismerése
annak a Krisztus á ltal hirdetett igazságna k , hogy nem az ember , hanem
egyedül Isten vá ltja meg az embert s vele a világot. és pedig nem az
emberi érdemnek , hane m eg yedül Isten irgalmat és kegyelmet hirdető

szavának megfelelően.

A szents égtan e.T. opere operato tétele végeredménybe n tehát a ..Salus
Deus" (egyedül Isten a megváltó! ) hi t tételnek ne m annyira teológia i,
mint inkább liturgikus kifejezése. Ha már most valaki a liturg ikus
szövegeket minden megkülönböztetés nélkül teológiai, dogmatikai szem-
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pontból vizsgálja, kö nnyen arra a véleményre juthat, ho gy tagadnia
kell a sze ntségek létezését, mivel máskülönben úgy látszik, ho gy az
isteni kegyelemnek az em be r i é rdemektől való függetlenségét nem tudja
biztosítani. Vége redményben ezen a té vedésen alapult Luthernek és a
protestáns teológíának a katolikus szentségtannal szemben kifejtett
ellenzéki magatartása .

Amikor teh át az Egyház a szentségekhez va ló járuláskor elvárja II

hívőktől a h it , rem ény és szerétet erényeinek Ielindítás át, végeredmény
ben nem kér mást, mí nt az t, hogy az embe r tudatosan belássa a felve
endő sze n tség ér telm ét : "Nem én, hanem egyedtil Isten az én megval
t örn, aki a sze n tség felvételének pillanatában valóra váltja bennem
megváltói igéretét" . Is ten ugyanis csak akkor vál tja valóra ígéretét,
ha az embe r az ő felh ívására szabadon óhaj t j a és fo gadja el az isteni
megv ált ást. A sze ntségekhez va ló járulás az emberi szabadság kinyil
vání tása , mell yel a hivő szabadon elfogadja Is tennek az ember számára
tett igé retét. Mivel a szentség ne mcsak az Is ten , hanem az ember
szabadságának is kifejezője , senkinek se m lehet a szentségeket kiszol
gá lt atni aka rata ellené re. Az Is te n örök é rvényű szava mellett (ex
opere operato) az emher szabad beleegyezésére (ex opere operantis)
is szükség van. Mégis a sze ntségekben elért eredmény nem az ember,
hanem Isten szavának erejével arányos .

A szentségekben, mint cgy előre megadott tal ál kozási hel yeken. Isten
vár szü ntelenü l az emberre. Ha jön az ember, ha nem, Ó áll andóan vár.
E z az á ra az egyszer s mindenkorra Krisztusban tett ígéretének. Am a
vá rás mégsem teher Szám ára , hiszen ez a várakozás nem tétlen semmit
tevés, han em az ember állandó hívása, mely a szentségek felvét.elét
mindig szükségszerűen megelőzi. A szentségek tulajdonképpen a mege
lőző is teni hívásnak megtestesül éseí, hittételszerű megpecsétel ései. és
egyben tévedhetetlen kinyilatkoztatásai is . A sze ntségek felvételével
újra nyil vánv aló les z, ho gy Is te n szava nem tér vissza eredménytelenül
az örök Igét végn élkül kimondóhoz.

A szentségek és hit egymáshoz való viszonyának ez lényegében az
antropológiai magyarázata.

2) Ekkléziológiai szempontbó l a szentségek és a hit közötti visz ony
nem an nyira az isteni megvál tás személyes megval ósul ás ára. hanem az
Egyház életé nek megélésére és szavának mélyebb megértésére irányul.
A szentségek révén az Egyház valamiképpen belép a szentséget felve
vőbe , ho gy benne életét és müködését teljesebb formában fejtse ki.
Mivel a szentségek felvé tele révén az Egyház egyesül a hívővel , az mintegy
az Egyház szemével tudja sze mlélni az E gyházat s fel tudja ismern i
benne Istennek Krisztusb an az embe riség számára ado tt szavát , külső

megjelenési formáj át . A hívő szám ára az Egyház valamiképpen az
isteni kinyilatkoztatás rnond an ívalöja, tartalma les z. Benne az Isten és
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ember tal álkozás a értelmet kap, oly m értékben, hogy nélküle az Isten
nel való tal álkozás alig hal adná meg Is ten jelen létének néma öntudatát,
s így az Isten és em ber közötti ér te lmes "társalgás" a lig jöhetne széba,

A mondottak al apján a szen ts égek kiszolgált a tása egyértelmű lesz
a hi t növelésével és a hitigazs ágok mélyebb megértésével. tgy érthető,

ho gy m iér t is volt az ősegyházban az igehirdetés és a szent ségek kiszol
gált a tása szorosan egybekapcsolva. Az igehirdetés elválasztása a szerit
ségek kiszolgálta tásától a későbbi százado ban a szentségek és a hit
kapcsolatának helytelen felfogására vezethető vissza.

3) Krisztológiai szempontból a szentségek és a hit viszonya a Ielt á
madt Krisztus esz kato lógiai ( végső) győzelmének új felismerését je
lenti. A feltámadás felé tartó E !ITházban élő hívő a szents égek vételének
pillanatában találkozik a fel tám adt Krisztussal. Ez a feltámadt Krisz
tus sal való tal álko zás a hívő sajá t feltámadásának elővételezését is Je
lent i. Az elővételezett fel tá madás fényében a feltámadás jelei egyre
jobban megvil ágosodnak a sze ntséget felvevő előtt, aki így egyre készebb
les z az E gyház evilági , muland ö arcán ke resztül a megdicsőült Egyház
arcvonásait is megpillan tani. Ugyanakkor a fel támadt Krisztussal való
kapcs ola t felvétele következtében egyre jobban képes lesz Krisztus
ráv onatkozó gondolatának, érzéseinek, és vele kapcsola tos terv ein ek
felfog ására is . Az Egyház általános h ivatásán belül sajá t személyes
hiv atása is sokkal öntudatosabb lesz. Krisztusnak hozzáintézett szavát
s a benne kifejezett isten i a ka ra tot felism erve és követve , a szents éget
felvevő hívő egyre jobban Krisztus ..szent" hivőjévé válik.

4 ) Végül a szenth áromsagos kinyilatkozta tás értelmében a szerit
ségek és a hit kapcsolata abban tűnik ki , hogy az előbbi szempontok
ban feli smert szavak, akár általános (egyházi), akár személyi (krísz
tusi) vonatkozásban, mind valóban a Szentháromság szavaiként tűnnek

fe l a szentsége t felvevő hívő lel kében. Az Egyház körében Krisztussal
fo lytatott. társalgás igazán Is tennel val ó tá rsal gás les z. Az Egyház szava,
m ínt ahogy Krisztus szava is, nem embernek, hanem Istennek szava
lesz.

Az egyházi rend szen tsége lehet példa a rra , miképpen lesz a szent
ség Isten szavának hitben va ló kinyilatkoztatása. A pappá -szentelés
valóban Isten kinyilatkoztatása (epifánia). malyben Isten hítbiztons ég
ga l az E gyház tudtá ra adja, hogy ezt az érv ényesen felszentelt papot Ó

maga, az E gyház élő Is ten e, papságra hívta. A sze rits ég kiszolg áltatá sa
nak pillanatában Isten kin yila tkozta t ja m ind az Egyház, mind a Iel 
szentelendő személy számára, hogy Ö igazán hí vja és papjául akarja
ezt az embert. Mivel az egyházi rend a hivatás szentsége, a papszentelés
végeredményben a megelőző isteni hívás m egtes tesülése, hítt ételszerü
megpecsételése és tévedhetetlen k ínyilatkoztatása.
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Ha a szentségek és a hit egymáshoz való viszonyának ezt a négy
szempontját egy mondatban akarnánk kifejezni, úgy lehetne talán meg
foga lm azni, ho gy a szents égek megváltást jelentenek az Egyház életé
be n, Krisztusban, az Isten szava által. Ennek következtében a szent
ség a hi tn ek, a hit pedig a szentségi életnek a növelését cél ozza. Amint
egyik gyarapodás a a másik fejlödését, úgy az egyik csökkenése a másik
kisebbedését hordozza magával.

+
A szentségek és a hit egymás közötti viszonyát tanulmányoztuk az

elöb biekben. A leírt rendszerezés nem a legtökéletesebb, csupán egy a
sok lehet ő s ég közül. De reméljük, hogy lesz akiben érdeklödést és vágyat.
kel t ma jd a felvetett gondolatok sikeresebb továbbfejlesztés ére .

Dr Gálos László

A MI HITDNK

A hi t vallá sos életünk alapvet ő ténye: üdvösségünk kezdete és alapja,
megig azulásunk gyökere. nélküle lehetetlen tetszeni Istennek és az isten
gyermekség áll apotára eljutni, - így a trienti zsinat (Denz . 80l) . Az Úr
Krisztus súlyos vádja: .De vannak közületek. akik nem hisznek" (Jn 6,65) ;
de még a kishi tú séget is fölpanaszolja. mint a félelem forrását a te ngeren
való átkelésnél (M t 8. 26) , az isteni Gondviselésben nem hívőknél (Mt 6, 30) ,
a megszállo tt fiú meggyógyításának sikertelenségénél (M t 17. 19). O maga
imádkozott szent Péter hitéér t . hogy az meg ne fogyatkozzék és megerősftse

tes tvéreit a hitben (Lk 22.32). Mennybemenetele előtt uto lsó szava: "Aki
hisz és rneqkereszte lked lk, üdvözül. aki nem hisz . - ha meg is van keresz
telve. - elkárhozik" (M k 16.16) . Tehát örök üdvö sségünk hiten múlik és
hitnek megfe leló maqatartáson döf vagy áll.

Mi a hit?

1) Szent Pál szerint m e g g y ö z ó d é s a n e m s z e m I é I t e k r ö I .
(Zsid 11. 1) . Valóban a hit az érzéks zervek közül nem a látáshoz. hanem a
hall áshoz kapcso lódik: "A hit hallásból van. a hallás pedig lsten Igéje által"
(Róm 10.17) . " Istent soha senki sem látta. az egyszülött Fill. aki az Atya
kebl én van. ó jelen té ki " (Jn 1.1 8) . Talán ezért volt az Úr uto lsó csodája
földi életében Malkus fülének meggyógyítása. mert a fül a hallás szerve
(Lk 22. 51). A jerikói vak meggyógyítása kapcsán áll elénk a hit egész ter
mészete. - A vak az út szélén ült és hallotta. hogy elmegy e lőtte Jézus. A
hit hall ásból van: meghalljuk. hogy lsten jár a történelemben. hogy elmegy
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