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Alternatív krédók?

A keresztény üzenet nyelvezete

Bánnilyenek legyenek is azok az emberi szavak, amelyeken keresztül Isten fölfedi magát,
akár azok, amelyekkel az ember fordul az isteni világhoz, vagy amelyekkel a többi
embernek Istenről beszél, végzetes mödon beleütközünk a nyelvezet kínosan paradox
voltába. Ez a nyelvezet szavainak elsődleges jelentése révén feloldhatatIanul kötve marad a
földi kategóriákhoz és helyzetekhez, mégis szeretné bekeríteni a transzcendens valóságot,
amely az emberi megértés és fogalom határain túl helyezkedik el.

Valamiféleképpen minden kor vallási kifejezésmódja problematikus volt. De az utolsó
évtizedek folyamán, a növekvő szekularizáció következtében a hagyományos nyelv
( legyen az biblikus, liturgikus vagy teológiai) egyre gyakrabban szembesül a váddaI, hogy
képtelen a vallási élet tartalmát továbbadni. Hasznos lehet, ha néhány reprezentatívpéldát
idézünk. Paul Tillich (1963) panaszkodik, hogy "a vallás által használt szavak majdnem
teljesen értelmüket vesztették. .. Meg kell kérdezni önmagunkról, mit jelentenek a mí
életünkben, hogy képesek-e valami végtelenü1 fontosat közölni velünk."

Altizer és Hamilton ( 1966) még élesebben fogaImaz: "Isten eszméje és maga az Isten
szö is radikális átaIakítást igényel ... Liturgikus és teológiai beszédünket komolyan újra
kell formálni. .. A valóság létezik, de a gondolati és kifejezési formák, úgy tűnik, jelenleg
már túlhaIadottak . .. Az Istenre vonatkozó beszédünk soha nem teljes és tökéletes .. , A
keresztény elbeszélés (récit) többé nem tölti be hagyományos funkcióit... Le kell
rombolni bizonyos, Istenre vonatkozó fogalmakat; a bálványokat, melyeket az emberek
saját eszméiknek emeltek, el kell pusztítani, hogy végre megmutatkozhasson az igaz
Isten."

Hartford 13 tézise (Appeal, 1975) a vallási nyelvezet hitelvesztettségét azon eretnek
ségek között említi, amelyek a mai világban aIáaknáZZák a keresztény hitet.

Az egyház, melynek az a küldetése, hogy Isten üzenetét elvigye a világba ("to
communicate, not to excommunícate"), eleinte arra törekedett, hogy megállapítsa
azokat az okokat, amelyek miatt a szavak többé "nem hatolnak át a korlátokon", és azután
ezt próbálta orvosolni több-kevesebb sikerrel. Részben megpr6bálták modernizálni a
szókincset és a nyelvezetet, részben pedig átalakítani azt a fogalmi perspektívát, amely
inspirálja és alátámasztja a kifejezést. Mindkét eljárás feltételezi azt, hogy: 1. a hagyomá
nyos szimbólumok érthetetlenné váltak, 2. lehetséges ugyanazt az értelmi tartalmat más
jelek haszná1atával is kifejezni. A munkahipotézis nem szükségszerűen téves, ám
megérdemli, hogy tovább finomítsuk, sót kiegészítsük.

Az aktuaIizálási kísérletek, amelyek a vallási nyelvet archaikus jellegétőlmegtisztítják,
biztosan megközelíthetóbbé teszik a szöveget a be nem avatottakvagy a nyelvileg kevésbé
müveltek sZámára. Az anglikán liturgiában és bibliafordításban például több ilyen
kísérletnek lehettünk tanúi. Ezen átdolgoZások mögött az az okoskodás húzódik, hogy a
biblikus szöveget irOdaImi alkotásnak tekintik: a tömeg elutasítja, mert a szövegek
rögzítettek. mégpedig olyan formában, amely nem felel meg többé az idő szükségIeteinek
A Revised Standard Version szerkesztőbizottságaúgy véli, hogy az Igét nem kell olyan
szavak és mondatok jelmezébe öltöztetni, amelyek értelme megvaítozon vagy jelentése
elveszett:~ Igét olyan nyelven kell visszaadni, amely a ma embere számára közvetlen.
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egyszeru és jelentésteli." Ezt a véleményt azonban nem osztja minden hívő: a közönség
részéről ellenállást lehet tapasztalni, mert szeretnék megvédeni a hagyományos szöveget
ékesszólása, misztérium-jellege miatt. A szöveg legyen bár homályos, mégis kifejezi lsten
fölségét és numinózus jellegét. Ha igaz is az, hogy bizonyos részeket, biblikus története
ket, mint például a világ teremtése vagyIsten és Mózes párbeszéde, nem lehet visszaadni a
futballrneccsek közvetítésének hangnemében vagynapihír gyanánt a közönségessé tétel
büntetése nélkül, a szándékolt homályosságnak még sincs létjogosultsága; a keresztény
nyelv nem válhat a ráolvasó formulák nyelvezetévé azok félig mágikus jellegével. A közölt
igazságot arra rendelték ugyan, hogy egyetemes legyen, mégsem minden fordítás felel
meg minden közösségnek és minden helyzetnek: a New English Bible (NEB), amelyet bár
.fíresíde Bible" -nek neveztek, meg a beat-nemzedék és a prirnitívek bibliájának, mégis azt
keresi, hogy az angol nyelven beszélök újabb nemzedékeihez szóljon megújított
nyelvezeten. A legszélesebb bírálatok azzal érveltek, hogy a NEB angolja sohasem volt és
lesz a beszélt angol. Be kell vallani,hogy ha bizonyos fordulatok rendkívül jól sikerültek is
(What the Word was, God was), néha mégis megkérdezzük, miért kellett külön
fordítóbizottság és külön irodalmi bizottság ilyen eredményhez, amelyből hiányzik a
szépség és jó a ízlés.

Arn a nyelvi megújulás más védelmezői szerint a nehézség nem kizárólag a szökíncs
nyelvtan szintjén helyezkedik el: megállapítják, hogy minden szöveg egy adott tér-idő
összefüggésben szöl hozzánk, és üzenetét sajátos kultúrába zárja. így manipuIálja az
értékeket és a képeket, amelyeknek a be nem avatott közönség számára nincs többé
értelme. John Robinson "Honest to God" ( 1963) című sikerkönyvében azt állítja, hogy a
keresztény hit hagyományos nyelvezete a túlhaladott világképból származó kifejezési
formákkal él. Az alkalmazott képek eltorzítják az isteni valóságot, amelyet ábrázolniuk
kellene, és a ma embere azt kockáztatja, hogy nem csupán az avítt nyelvet veti el, hanem
általánosságban Isten fogalmát.

Első látásra a megoldás egyszerűnektűnhet:ha a hagyományos szimbólumok megköze
líthetetlenné váltak, ugyanazt a tartalmat más, közvetlenebb vagya mai közönség számára
gazdagabb értelmű jelek segítségével kell kifejezni. A teológusnak ennek alapján az a
föladata, hogy megkísérelje egy új vagy alternatív nyelv létrehozását. De lehetséges-e
transzponálni, adaptálni egy kulturális jelrendszerhez tartozó, gazdag jelentéstartalmú
valóságot úgy, hogy biztosak lehetünk benne, a közvetített jelentéstartalom szígorüan
ugyanaz marad? Az antropológus Chamberlain azt javasolta, hogy az "Isten báránya"
kifejezést az "Isten rénszarvasa" kifejezéssel helyettesítsék, amikor a lappok számára
közvetítik a bibliai üzenetet. Föltételezem, hogy javaslata kevésbé a rénszarvashoz fűződő
túlvilági képzettársítások miatt fogalmazódott meg így, hanem az ok inkább az, hogy a lapp
nyelv szókincséből a juh szö hiányzik. A két metafora között létezik ugyan egy közös
összetevő (az állat fő táplálékul szolgál), de sok-sok más motiváció (húsvéti bárány,
bűnbak,néma áldozat) elveszne. És attól félek, hogy~Úr az én pásztorom" zsoltárverset
"Isten az én szociális gondozömt-ra nem lehet büntetlenül áttenni, és a korszeruségból
következőnyereség nem kárpótol az eredeti szövegben levő értelem elvesztéséért.

Változtathatjuk-e a hitvallás formáját?

A mai kéresztények által újraírt hitvallások valójában csak nyelvi megjelenésük révén
különböznek a hagyományos hitvalIásoktól. Más újraírók messzebb mennek, és a nyelvet
megpróbálják "rnítosztalanítani", szeretnének rábukkanni a fogalmi tartalom egyertel
műbb vagy egzisztenciálisabb kifejezésére. A "történelmi" tények (ítélet Pontius Pilátus
alatt, kereszthalál) és a "mitologikus" bemutatások (alászállás a poklokra, tartózkodás az
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Atya jobbján) egymás mellé állítása kétségkívül megzavarja a pozitivista szellemet, amely a
nyelv használatában csak a valós és igazolható tények hírüladási Iehetöségét látja. Senki
sem bizonyította be, hogy a Credo használója, vagyis a templompadban ülő ember
képtelenné vált ez idézett állítások többé-kevésbé pontos értelmezésére; vagy- ami nem
ugyanaz - sajátos módon élni vele, még ha a tanbeli finomságok elkerülik is figyelmét.
Armin Adler C1975) kimutatja, hogy a hívők és gyakorlók köreiben, vagyis ahol a hit
megvallása a maga természetes "hajlékában" működik, a hagyományos szókincs megőrzi
azt az értelmet, amelyvallásos összefüggésben is megfelel az iránta támasztott elvárásnak.
Csak ezen a körön kívül tartanak a jelentések a szekularizált olvasat felé. A hagyományos
hitvallások védelmezői az itt-ott megjelenő fantaszta-hitvallások eltiltását követelik, az
érthetőség, megközelíthetőség vagya szépség szempontjait csak másodlagosan érintik.
nAZ új hitvallás keresése magamutogatásba és a saját hit viszketegségébe megy át az egyház
hitének és alapvető hitvallásának kárára" (Delumeau, 1977. 134.) - mondják.

Szükségszerüen kizárja-e egymást a személyes hit kifejeződéseés az egyház hitvallása?
Bizonyára fönnáll annak a lehetősége, hogy nagykülönbség legyen egyrészt a magánhit
vallás, másrészt azon hitvallás között, amely által az egyház nyilvánítja ki saját tanítását és
egységét. De a kettő között csak akkor lehet ütközés, ha az egyik a másikat helyettesíterd
akarná, vagyis amennyiben az alternatív hitvallás föltételezné, hogy a hagyományos
megfogalmazású hitvallásokvalamennyi eddig végzett feladatát el tudja látni. A hitvallások
átalakítási kísérleteivel kapcsolatban meg lehet kérdezni, hogy az új hitvallások vajon az
értelmük újrafölfedezését segítik-e elő, vagy pedig inkább arra törekednek, hogy a
hitvallás tettének visszaadják az elveszett funkciót? A hitvallások eredetileg expresszív
aktust képeztek, vagyis a krisztusi események (jézus az Úr!, Feltámadt!) előtti csodál
koZás,öröm, imádás spontán és rövid felkiáltásai voltak; de lassacskán, az idő előrehaladtá

val ezek az események távölibbá váltak, és ezek a felkiáltások formulákba merevedtek
Megőriztékkifejező erejüket Ca tények ugyanazok maradtak), de az inkább informatív
értékűhitösszefoglalások formáját vették fel. A hitjelöltek oktatásában használták őket,de
fel is szólították őket a csatlakozásra, az elkötelezettségre és a tanúságtételre.

Az egyházban a viták, nézetkülönbségek során a hitvallások bizonyos "változásokon"
mentek át, tanbeli kifejtésekké változtak, következésképpen kijelentő vagy normatív,
esetleg polemikus értékkel gyarapodtak. ilyen egyház ilyen hitvallást ír alá, az ilyen
elnevezéshez való tartoZás föltételezi az ilyen Credóhoz való ragaszkodást, ez az egyház a
másikhoz fűződőkapcsolatában ígyviszonyul ilyen vagyolyan hitcikkelyhez. Így a spontán
és változatos kijelentésekegyütteseként jelentkező Credo visszaszorul a történelmi
fejlődés egy pontján kikristályosodott és engedélyezett formulák játékára. A különbözö
hitvallások ilyen megfagyott formában jutottak el hoZZánk Egy egyház hitének megha
tározása csak ezeken a propozíciókon keresztül történhet; a formáknak még egy könnyed
változtatása is a hit tartalmának megváltozását vonhatja maga után, márpedig ezt a
tartalmat változhatatlannak tartják Végeredményben, a beszélő szintjén a hitvallás az első

igazságok szisztematikus és objektív kifejtése akar lenni, amelyen az egyház hite nyugszik,
az alapvető tanítás részletes, ha nem irodalmi leírása.

Az egyházban a Credo az a norma, amely meghatározza a vallásos kifejezés és gondolat
ortodoxiáját vagyheterodoxiáját.

A közösségen belül a Credónak dicsérő és imádó funkciója van a liturgikus környezet
ben; főleg azonban a helyi közösségnek az egyház iránt való ragaszkodását fejezi L
Nemcsak megkülönböztetőjegy a nem keresztényekkel szemben, hanem a közös hithez
tartozás megerősítése is, amint nemzeti egységet fejez ki a Zászló, a himnusz, s a többi
hazafias szimbólum, jelenlétükkel és alkalmazásukkal hozzájárulnak annak megteremté
séhez és fennmaradásához, amit jeleznek

Az egyéni hívő a Credo elismétlésével jelzi az egész egyházhoz tartozasát éppúgy, mint
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engedelmességét, elköteleződését,hogy e közösség méltó tagjaként cselekszik. Így a fő

hangsúlya szándékolt ígéretre helyeződik,és valóban létre tudja hozni az egyháZ hitéhez
való ragaszkodást anélkül, hogy a hívő a hitvallás minden kifejezését értené.

Kortársak egyéni krédói

Így alkalmazva, mint hivatkozási szöveg, mint csatlakozási cselekedet, a Credo már nem
annyira spontán és egyedi kifejezés. Ez azonban lényeges veszteséget jelenthet, hiszen az
emberi gondolat annyira gyökeret vert a nyelvben, hogy ha az embernek nem sikerül
érzelmeit nyelvi formába foglalni, félő, hogy azok meghalnak, mint a tápanyagtól és víztől

megfosztott növény. Csak a hivatalos Credót engedélyezve az egyháZ megkockáZtathatja
azt, hogy föláldozza azt a köteléket, ami a hívő embert vallása megéléséhez, tapasztala
tához fűzi. A keresztény ember a személyes Credóján keresztül az eredeti felkiáltásokhoz
közelebb eső módon fejezheti ki az imádás, a rácsodálkozás, az elismerés érzelmeit,
amikor személyes élete eseményeivel szembesül. Ezek révén ismeri fel az isteni jelenlétet,
cselekvést, kinyilatkoztatást.

Ha az egyént arra ösztönöznénk. hogyöntse formába Istennel szembesült egzisztenciája
jelentőseseményeit, akkor azt bizonyára kevésbé meghatározott formában tenné, mint az
egyháZ, de több egyéni meggyőződésttartalmazna és hitelesebben hangzana. Aszemélyes
tapasztalatra alapozott Credót az a pillanat befolyásolja, amit a hívő ember az őt körülvevő

világra vet. Ez a személyes Credo tehát nem tarthat igényt az egyháZ Credójának
szisztematikus jellegére: az egyéni szándék ereje helyettesíti azt, amit a hivatalos Credo
látszólag elveszített történelme folyamán, de tanító-kifejező ereje korlátozottabb marad.
Ezért bármilyen érvényesek legyenek is egy gyakorló hívő hitcikkelyei, nem szükségszerű

en közölhetök vagy általánosíthatók. Ez azonban nem akadályozza meg a hívő embert
abban, hogy ezt ne oszthatná meg másokkal és ne tanúskodhatna saját tapasztalatáról, ne
írhatná le "misszionárius" perspektívában azokat a kiváltságos helyeket, ahol Istennel
találkozott, ahol felismerte Istent az életében. De ez nem akarja azt sugallni, hogy ez a
tapasztalat az Isteni Lét teljességet tükrözi. Mégis lehet azt remélni, hogy a Vele
párbeszédet folytatóban is ugyanazt a hatást kelti; másokkal is fölfedezteti Isten kezét ilyen
vagy olyan helyzetükben, felhívja őket arra, hogyők is kövessék saját útjukat a hit szemével.

A kortárs krédók változatosan illusztrálják az elmondottakat. A szókincsükben egysze
rűsített hitvallások közül idézni lehet M. Debaisieux Credóját: könnyen érthető nyelven
elismétli az egyetemes Credo cikkelyeit. A mondatokat énekelt válaszok szakítják meg.

Hiszek, Uram, te vagy az élet forrása!
Hiszek Istenben, az Atyában (Hiszem Istenben az Atyát). Ó teremtette a világot és
mindazt, 'ami a földön és az égben él.A világmindenség csúcsára megteremtette az
embert az ő képmására.

Hiszek, Uram, te betöltöd avilágmindenséget!
Hiszek Krisztusban, Isten Fiában. Ó a mi emberi sorsunkban osztozott, Ó annyira
szeretett bennünket, hogy meghalt. De szeretete legyőzte a halált! Ó föltámadt!

Hiszek, Uram, szeretetedjelen van!
Hiszek a Szentlélekben, aki nekünk adja szeretetét! Hiszek az egy, szent, katolikus és
apostoli Egyházban. Várom a holtak föltámadását.

Hiszek, Uram, te nekünk életet adsz!

Az effajta áttétel felel meg legközvetlenebbül a liturgikus nyelv elterjedt vágyának, mert
anélkül, hogy a "lényeget érintene", közelír a kortárs hívő nyelv használatához.
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A "rövidített" változatok a hagyományos hitvallás nyelvi és fogalmi világában maradnak,
nem botránkoztatják meg tehát a hívek közösséget. Az egyháZ Credójától mégis
eltávolodnak, hiszen válogatnak a hitcikkelyek között, s így hangsúlyeltolódások történ
hetnek. Az eljárás nem szükségszerűenrosszindulatú. Egy közösségen belül ez komoly
segítség lehet egy sajátos témára összpontosító ünneplés alkalmával.

Hiszem, hogy Isten mielőbb megvalósítja az egész földön az igazság, a szeretet, a
béke uralmát.
Hiszem, hogyJézus újra eljön, hogy minden ember ismerje és szeresse úgy, amint ő
szereti az embereket.
Hiszem, hogy a Szentlélek föltámasztja halandó testünket, és Isten örokkévalósá
gából részt ad nekünk.

A hangsúly más eltolódásai azonban azzal a kockáZattal járnak, hogy az értékrendek
megfordításával megbotránkoztatnak, nem csupán a kifejezésben, hanem a gondolat
szintjén is.

A következő megfogalmazás Bultmann és Tillich gondolatvilágát tükrözi, s célja a
"mítosztalanítás". Inkább a filozofikus gondolkodáshoz szokott intelligenciához szöl,
mintsem a vasárnapi ünneplések nagyközönségéhez.

Hiszünk Istenben, mint valóság eredetében és céljában, aki révén mindennel
összeköUetésben vagyunk, aki értelmet ad az életünknek;
ésJézus Krisztusban, a mi Urunkban, aki egy ember, úgy született, mint mi, akiben
megvolt a valódi élet, a közelség Istenhez és hatalmához. Minket megbioott egy új,
felajánloU életre, az elismerésben és szabadságban megélt életre, jóllehet mi arra
méltatlanok voltunk. Az emberektől elvetve átadták az államhatalomnak a
keresztrefeszitésben ésátadták a halálnak. Elbagyatottan a legmélyebb abszurditás
ban, bennünket mégis elkötelezeUségre hiv, bátorságot ad, hogy higgyünk, remél
jünk, szeressünk, mert (J részese Isten teremtő valóságának. és Isten az, aki közelít
hozzánk, hiv bennünket, s aki megadja kegyelmét.
Hiszünk jelenlegi teveRenységében:hogy őbenneminden egyház egyesül, hogy rajta
keresztül lehetséges a közösség, hogy megszabadit bennünket életünk elidegene
désétől, hogy reményünknek értelmet ad, még a halállal szemben is.

Más alternatív krédók még személyesebbek: teljesen elhagyják a hagyományos fogalmi
építkezést, hogy ezek helyett a szerzök számára fontos tényeket állítsanak a költői nyelv
eszközeivel. Ezek a szövegek látásmódjuk frissességével és eredetiségével vonzóak a
közönség egy részének, de nem pályáZnak a szisztematikus hitvallás rangjára. Nem is
törekszenek arra, hogy a hagyományos keresztény tanítást tükrözzék.

Egyetlen példát idézünk: F. Cromphout Credója (Een tijd van spreken) kettős eljárást
követ: először arra törekszik, hogy a valóság pesszimista és önkényeskedő víziójához
kötődö képzettársításokat lerombolja, elhalványítson egy sereg hamis képet, hogy azután
ennek helyébe tegye ajö Hír,az Új Születés, az igazság és béke országának saját olvasatát:

Nem akarok hinni az erősebbjogában,
a fegyverek nyelvében, a hatalmasok hatalmában.
Hinni akarok az emberijogban,
a nyitott kézben,
az erőszakmentességhatalmában.
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Nem akarom hinni, hogy az éhség és a háború
kikerüJbetet/enek,
és a béke megközelíthetetlen.
Hinni akarok a látszólag tehetetlen
szeretet kicsiny gesztusában,
a földön Jév{j békében.
Nem akarom binni, hogy minden er6feszítésűnkhiábavaló,
Nem akarom hinni, hogy az emberiség álma örökké
álom marad
és hogy a halál a véget jelzi.
Merek hinni mindig és minden ellenére
az új emberben.
Merek hinni abban az álomban, hogy van Isten
Merek hinni Isten álmában,
egyúj égben és új földben,
ahol az igazságosság megmarad.

Fogalmi szinten azzal lehetne érvelni, hogy ez a Credo csak a szerző személyes
látomásának kifejezése. Márpedig úgy is értelmezhető, hogy a beszélő elkötelezi magát:
részt vállal az Ország elérkeztében; vagy felhívásként is értelmezhetjük arra, hogy mi is
köteleZZük el magunkat.

Dorothée Sölle Credójában, amit egy kölni politikai imavirrasztásra írt, még kifejezet
tebben szölít fel a cselekvésre. Aforradalom metaforájával fejezi ki azt a radikális változást,
amit Krisztus véghezvihet az emberi lét síkján. Elfogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a képet,
amely a Szentírás új születéséröl -beszél, de az adott összefüggésben ez a kép az
elkötelezettség és a hűség eszméjét fejezi ki.

Az alternatív krédók értékelése

Az egyházak és a hívek magatartása az új hitvallások elburjánzásával kapcsolatban
módszeres feltárást érdemelne. Miként fogja fel és ítéli meg ezeket a különbözö
kísérleteket egy kor és egyházi hovatartozás szerint sokrétűközönség? Delumeau ( 1977,
132) szerint "a hívők tömege egyszerűsítettCredóra vágyik", ma jobban, mint valaha.
A pápai megnyilatkozások bátorítanak a hit kortársi kifejezésére, de figyelmeztetnek is
annak veszélyeire: "még ha (a hitet) olyan módon is kell bemutatni, ami megfelel a mi
korunk követelményeinek ( ... ), a biztos és változatlan tanítást hűségesen tisztelni kell".
"Ha a vallás elismeri is azt a tudományt, ami az igazságnak szerencsésebb megformálást
próbál adni ( ... ) az egész igazság csak azokban a formulákban érthető és írható le,
amelyeknek a jelentése mégis változatlan marad" (XXIII.János és VI.Pál. Guillermou-nál,
1978. 244-245).A római egyház igyekszik elkerülni a "túl nagyszámú és többé-kevésbé
kétséges nyelvi újítást", amely "néha azzal a kockázattal jár", hogy megzavarja a híveket, és
jaj azoknak, akik a kicsinyeket megbotránkoztatják. Végeredményben a visszahatások
annak a félelemnek képezik részét, hogy a hitvallások újraszerkesztései netán a "lényeget
érintenek", hogy "a dogma lényegét nehogy tűrhetetlenmödon sértsék" (Guillermou,
ibid.), hogy "a gyermeket kiöntik a fürdővízzel, a lényeget elkótyavetyélik a megformálás
eimén", egészen addig, amíg elérkeznek "egy valláshoz, ami elfogadható a ma emberének,
de többé nemkatolikus" (Volle 1977: 317-318). "Ha mindenki (az egyszerűlaikustóla
pápáig) elkezdi megformulázni a saját Credóját - írja egyfrancia katekéta -, ha az egyház
az individualizmus minden kísértésének enged, mi lesz a liturgia egyetemességéból? ( ... )
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Ha megszünterík a szilárd kapaszkodó pontokat, ( ... ) a hit érinthetetlen magját ( ... ),
akkor nem marad más, csak az összeomlás ..."

Az újítók követeléseivel szembehelyezkedik itt az a meggyőződés, hogy a hagyományos
hitvallások nem akadályozzák a megtérést: a modem ember hozzászokott a tudományok
és jelenlegi technikák új nyelvezetéhez, és nem elutasító az értelmezési kísérlettel
szemben, amelyet a modem irodalom bizonyos hermetikus szövegeí megkövetelnek Egy,
az övétől különböző vallási nyelvezet tehát nem jelent problémát. Az érvnek van némi
súlya: hozzátársítva azokhoz az utalásokhoz, amelyeket Arrnin Adler tanulmánya szolgál
tat, azt lehet remélni, hogy a vallásos gyakorlat belsejében a hagyományos megformálások
tovább is életben tudnak maradni egy tudatos és türelmes törekvés árán.

VI. pál figyelmezteti a híveket, hogy ez az értelem soha nem tárulkozik föl teljesen: a
jelentés érinthetetlen marad. Igaz, hogy a theographia vagyis az isteni dolgokról értekező
emberi szó soha nem képes többet leírni, csak Isten emberi megértését, és nem tudja őt

fölfedni, megismerni. Ennek a megállapításnak az egyházat nagyobb nyelvi szerénységre
kellene inspirálnia: a mi szavaink, bár hosszú, tisztelettel teli hagyomány övezi őket, csak
emberi kísérletek annak kimondására, ami lényege szerint kimondhatatlan. Elkell ismerni
tehát a mi megformálásaink átmeneti jellegét és el kell fogadni: ennek tökéletesítését
keresik az emberek lépésről lépésre, hogy önmagának mindenki megvilágítsa a hit
misztériumát.

Ebből a szempontból a protestáns egyházak nagyobb nyitottságot tanúsítanak az egyéni
krédók iránt. A Credo ott csak egy lehetséges kifejezési formája a hitnek a többi között, és
amint a Szentírást alá lehet vetni az egyéni értelmezésnek, úgy az egyén lelki ösvényének
akármelyik állomásán szabadon megformálhatja a maga Credóját, amely szabad kutatá
sának eredménye. Ez a szabadság azt az öntudatos akaratot jelzi, amely megtagadja a
dogmát és állandóan kérdésessé teszi a megtalált igazsághoz való ragaszkodást. Ha a hit
megformálása nem normatív, bánnelyik egyház megkérheti tagjait, hogy fogadjanak el egy
"alternatív" hitvallást. Egy brüsszeli gyülekezet például tagjainak jóváhagyását kéri egy
Credóhoz, aminek egyik pontjában a hívő - a reformátusok méltó gyermekeként - fejezi
ki hitét Isten igéjében:

1eljes alávetettséggel fogadom be és fogadom el Istennek a Szentlélek által a
Szentírásban kinyilatkoztatott Igéjét, mintaz élet és a bit egyetlen, legfőbb, abszolút
szabályát.

Ha a hit olyan út, amelyen járnunk kell, ha a hit az igazság "növekvő" keresése, akkor
kifejeződése több állomáson átmehet. Eirnert Pruirn lemeze a "Credo s Onderweg", az
"Úton lévő krédök" sokatmondó círnet viseli, és azt keresi, hogy "Isten úton lévő népének
kortárs hitvallást adjon, ott, ahol a hagyományos megfogalrnazások többé nem visszhan
goznak, nem vigasztalnak és nem provokálnak". A szerző a hívőktől azt kéri, hogy
"próbálják ki" ezeket a szövegeket, a lelkészeket pedig arra is bátorítja, hogy használják
azokat a gyülekezetben. A protestantizmus mégsem téveszti össze az egyházi Credo és a
magán-Credo sajátos funkcióit. A Francia Reformált Egyházgyűjteménye ( 1983) nem veti
el a régi krédókat, de felel a megújulás vágyára és a liturgikus szövegek változatosságának
növelésére; Különbséget tesz az "egyetemes hitvallások" és a mai "hit-vallomások" közöu,
amelyek egy személy vagyegy csoport kifejeződései.

A gyűjtemény szerzői a differenciált használatot ajánlják: az egyetemes hitvallások meg
fogják találni helyüket "a kultuszokban és az ökumenikus jellegű, ünnepélyes alkalmak
kor", ugyanakkor a "személyessé tett" megnyilatkoZások arra szolgálhatnak, hogy a hitnek
vagygyakorlatának ilyen vagyolyan sajátosabb pontját hangsúlyozzák.

Ha az "alternatív" Credo lehetővé teszi. hogy föltaláljanak egy funkciót, amelyet a
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hagyományos Credo többé nem ajánl föl, ha nincs szükségszerűen konfliktus vagy
ellentmondás a két hitvallási forma között, ha a kettő közötti keveredés elkerülhetőazzal a
formulával, ami bevezeti elmondásukat, akkor nem feltétlenül kell száműzni a személyes
vagya "részleges" kredót a liturgiából. Nevezetesen megtalá1hatja helyét egy-egy sajátos
csoport (tanulók, munkások, fiatal szülők) ünneplésében, akik a maguk sajátos módján
szeretnék kifejezni hitüket. Világos, hogy ennek a hit-vallomásnak nem lehet ugyanolyan
értéke, mint annak a Credónak, amely az adott közösséget és tagjait a csoport határait
meghaladó egyetemes egyházhoz kapcsolja, de ennek a kijelentésnek is megvan a saját
értéke, és ezt kár lenne elhanyagolni.

T. j. fordítása

FIlA BÉlA

A hívő és hite

A keresztény hitben szorosan egybekapcsolódik a szubjektív-személyes és az objektív
tárgyi mozzanat. Ha a kettő szétvá1na, a hit alapvetőveszélybe kerülne. A két mozzanatot
az egyesíti, hogy mindkettőa keresztény kinyilatkoztatásra támaszkodik: abból ered és az
alakítja - így válhat az emberi létezés legmagasabb rendű formájává. Az ember léte és
valamennyi képessége valami másra, többre irányul - végső soron az abszolút titokra.
Létezésünkben ez a titok nyilatkoztatta ki magát, s vált így megragadhatóvá és kifejezhe
tóvé.

A keresztény hit sajátos magatartást alakít ki - megva1ósítása különleges figyelmet,
értelmi megragadást, egzisztenciális erőfeszítést igényel. Mind a hívó magatartás, mind a
hit tárgya sajátos feszültséget rejt magában: olyan maradandó titok, amely az életnek
átfogó és Végleges értelmet ad. Ez a titok Isten kinyilatkoztatásában tárult fel: Isten
önmagát közli az emberrel. Akinyilatkoztatásban feltáruló igazság nem egy igazság a többi
igazságok között, hanem az egyetlen, minden más igazságot meghatározó igazság.

A hit igazsága mindaddig nem okoz gondot, amíg valakia hit értelmezési körén belül
marad. Akkor válik kérdésessé, amikor a hitet olyanoknak hirdetik, akik más értelmezési
körben mozognak. Ekkor szükségessé válik a hit feltételeinek, változó és változatlan
tényezőinek,alanyi-tárgyi mozzanatainak, fogalmi-nyelvi eszköztárának, különböző réte
geinek és szintjeinek tudatosítása, a létezés alapvető tapasztalatának értelmezése. Mint
általában a szellemtudományokban, itt is igazolható a sajátos értelmezési kör; Isten
szabadon, abszolút szuverenitással nyilatkoztatja ki önmagát, de ez mégis a történelem
ben, nyelvi formákban történik. Ha az ember igyekszikfeloldani, megérteni a titkát, súlyos
konfliktusba kerülhet. Tragikus félreértések adódhatnak az önmagát feltáró és megalapo
zó hit és a konkrét történelmi, emberi értelmezés között, Dyenkor nem megoldják, hanem
feloldják a hit igazságát. A hívó és hite szélsőségesvélekedésekbe, merev dogmatizmusba,
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