
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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személytelen, tárgyilagos tudálékosságba, gnózisba torkollhat bele: a hitet feloldani
próbáló okoskodás ingoványaiba. Mivel ez a kérdés ma is erősen vitatott, próbáljuk újra
tisztázni a hívő és hitének kapcsolatát.

A hit megjelenése

A keresztény hit nem vezethető le létezésünk adottságaiból, csupán valami sajátosan
keresztényadottságból. Amit a hívő hisz, az nem egyszeruen a lét tapasztalatából adódik,
nem csupán emberi tapasztalatra irányuló kérdésből fakad.Ahit feltétlensége és az ember
kérdezesének méltósága két különbözö adottság, noha egy ponton a hívó hite összefonó
dik a létezés alaptapasztalataiból fakadó kérdésekkel és értelmezésekkel.

A hit jelenségénél a kinyilatkoztatás tényéből kell kiindulnunk. Isten közvetlen
feltárulkozásából. Csak ebből az adottságból derül ki a hit és a hívő magatartás lényege. A
kinyilatkoztatás adottsága határozza meg létezésünket, annak lehetőségeit.Kétségtelen,
hogy csak az érthető meg és fejezhető ki, ami adottságként megjelenik ezen a világon,
vagyis viszonylagos és véges valóságként jelentkezik. A kinyilatkoztatásban viszont a
feltétlen és abszolút valóság jelenik meg a saját erejében. A hit éppen úgy létezésünk
eredeti lehetőségeit tarja fel, mint a tudás, amely csak korlátozott és meghatározott
területeket láttathat meg velünk. A hitben a kinyilatkoztatás, Isten egyetemes és abszolút
önközlése nyilvánul meg előttünk,mégpedig eseményszerűen, történeti formában. Úgy
azonban, hogy ez az esemény létezésünk legmélyebb lehetőségét tárja fel előttünk. Ezért
mondhatjuk, hogy a kinyilatkoztatás létszerűen történik. Ekkor az emberi létezés már
olyan adottságokkal rendelkezik, amelyeket nem önerejéből hozott létre, nem ő a
kezdeményező és a meghatározó, hanem benne és általa nyilvánvaló lesz az, ami szuverén
módon megragadta és meghatározta.

A hitben feltáruló kinyilatkoztatás aztán közlés, üzenet, hirdetés közvetítésével jut el a
történelem egyes korszakaiban élő emberekhez. Ebben a kinyilatkoztatott üzenetben az a
különös, hogy nem csupán ismereteket közöl, megtörtént tényekrőltudósít, hanem annak
meghaIlója maga is létszerűen, személyesen részesül Isten önközlésében. A hit azáltal
igazolódik, hogy a kinyilatkoztatott igazság azonos a kinyilatkoztató személyével. A hit
révén Isten színe elé kerül az Igét meghaIló ember, belekerül Isten jelenlétébe, Isten
személyes valóságával kerül kapcsolatba. Ezért állítható, hogy csak a hit aktusában válik
nyilvánvalóvá a hit tartalma, csak a hit aktusában ragadható meg a hit lényege. Amikor a
hívő Isten jelenlétébe kerül, akkor "újjásZületik" On 3, 3). Ebben az újjászületésben
beteljesedhet létezésünk, végérvényes értelmet nyerhet a mostani létünkben megnyil
vánuló feltétlen igény a teljes létre. A hitben a létezés végső értelme jut kifejezésre.
Történelembe ágyazott létezésünk észreveszi és elfogadja az időben esernényszerüen
megtörtént kinyilatkoztatást. Isten személyesen tárta fel magát, ügyelve arra, hogy az
ember személyér érintse meg, hogy ígyaz ember önmaga lényegét beteljesítve, de azon túl
is jutva kapcsolódhassék Istenhez. Isten az emberben és az ember által akarta kinyilatkoz
tatni önmagát. Az Ő befogadásával valósíthatja meg önmagát az ember, míközben
túlemelkedik saját transzcendens lényegén. igy aztán a hit, a kinyilatkoztatott igazság
befogadása maga is része lesz a történelemben továbbfolytatódó kinyilatkoztatás átadása
nak és értelmezésének. Hit nélkül paradox és ellentmondásos, beteljesületlen lény
maradna az ember.

Isten önközlése végérvényesen és felülmúlhatatlanul Jézus Krisztusban, a Keresztre
feszített és Feltámadott Úrban valósult meg és lett nyilvánvalóvá.Jézus Krisztus történelmi
alakja, isten-emberi mivolta egységbe foglalja a hit tárgyát, alapját és indoklását. Krisztus
óta a hívő létezésben teljesen áttetszővé vált a létezés. Benne és általa a véges ember
megérti és elfogadja alétét.
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A hívő akkor igazolhatja a hitét, ha nem akarja átugorni a saját "árnyékát", ha nem akar
kilépni a hit sajátos értelmezési köréból, hogy így megszabaduljon tőle. Hite adja meg
számára mindazt, ami SZükséges hite igazolásához. Ahívó tisztában van avval, hogyhitének
tárgyát és alapját a kegyelem hozza létre. A kinyilatkoztató Isten azonban létezésünk
legmélyebb lehetőségét ragadja meg, abban tárja fel önmagát. Ez pedig feltételezi
részünkről a megtérést, hogy új teremtményként születhessünk újjá.

A hívőnek tehát hite önértelmezésére kell hagyatkoznia. Kívülről, emberi eszközökkel
nem sikerülhet a hit igazolása és megalapozása. A hiten kívüli, hit nélküli igazolások nem
számolnak a hit sajátos lényegével. A hit nem szünteti meg, de nem is veti el a
hitetlenséget, a hitnélküliséget, hanem - fájdalmasan - fölveszi a saját lényegébe,
anélkül, hogy feladná önmaga lényegét.

A hit története

Még jobban belepillanthatunk hitünk valóságába, ha szemügyre vesszük a hit történe
tiségét. Isten személyes párbeszédet kezdett a történelem folyamán választott népével. Az
Ószövetség hitét a várakozás, az oltalomkeresés, a reménykedés és a bizakodás jellemzi.
Ezek a magatartásformák két támpont köré csoportosulnak. Egyrészt feltétlen bizalommal
hagyatkoznak rá egy hűséges, megbízható személyre. Másrészt viszont - az ígéret és a
jelek alapján - megismérésük horizontjában megjelenik a teljes valóság, bár még nem
látható egészen. Isten konkréten belenyúl választottainak életébe, az ember pedig
bizakodva aláveti magát Istennek, vagyszembefordul vele. A kölcsönös kapcsolat alapja
Isten kiválasztása és szövetségkötése.

Ahívő magatartás az Újszövetségben éri el csúcspontját. Jézus Krisztusban valóságosan,
közvétlenül és személyesen nyilvánul meg Isten szeretete. Követői,különösen pál apostol
tovább értelmezik a Jézus-eseményt és annak következményeit. Később, ahogyidőben
távolodnak a történelmi Jézus személyétől, inkább Jézus szavainak hirdetése kerül
középpontba, Thnítását Krisztus egyháZiá, közösséggé szerveződött hívei hirdették a
történelemben. Az üzenet továbbadása Ige-hirdetés volt, amelyben magával Jézussal, az
Úrral találkozott a hívő. Krisztus Isten Igéje, és mint Ige él tovább közöttünk. Az Ige
meghallása és elfogadása a hívő magatartás alapja, amelyalapvetóen új létmódot is követel.

A hívő hitének megélésében és értelmezésében többször is következett be változás.
Ezek a fordulatok azonban nem szüntették meg a hit lényeget, csak m6<1osítottákazt. Az
első változást a héber "aman" sz6gyök görög ("pisztisz") illetve latin ("credere")
fordításai jelzik Komolyveszélyt jelentett a hitnek a gnózis, amely a titok magasabb rendű
megismerésére törekedett, s a hitet merö intellektuális feladatnak vélte. A hit aktusa és a
hit tárgya közti különbséget először Szent Ágoston tisztáZta. A középkorí keresztény
gondolkodásban egyre inkább az intellektuális, rendszertani szempontok kerültek
előtérbe.

Szent Thmás szerint a hit olyan értelmi meggyőződés.amely a kegyelem, az akarat
indításárafogadja el a kinyilatkoztatott igazságot. Ebből alakult ki az a felfogás, hogy a hit az
értelmi belátás magasabb formája, amelynek alapja Isten kinyilatkoztató tekintélye. A
reformáció kora aztán inkább szubjektív oldalról közelitette meg a hitet. Luther a
skolasztikus felfogással szemben erőteljesen kiemelte a hit személyes mozzanatát, a
bizalmat. A 18. és 19. század ellenséges szellemi légkörében az I. Vatikáni zsinat a hit és a
tudás kapcsolatát vette védelmébe. A II.Vatikáni zsinat pedig arra törekedett, hogypozitív
mödon korszerúsítse a hívó hitét, visszanyúlva az eredeti fonisokhoz, de szembesítve a
hitet a kor szellemi igényeivel is.
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A személyes hit

Mi a személyes mozzanat a hitben? Isten megszólitotta az embert, ajánlatot tett neki:
szóban adta a kinyilatkoztatást. Az ember pedig szabadon ad választ Istennek A hit tehát
eredendőenszemélyes és dialogikus. Vannak, akik - tévesen - olyan képzódménynek
vélik a hitet, amely csak gondolatok, eszmék, információk hordozója. Valójában a hit
elsódlegesen esemény, személyes találkozás. A szó onnan kapja igazi jelentését és erejét,
hogy megszólitanak valakit. Szavainkban önközlés, szeretet, harag, barátság, vigasz,
jókívánság fejeződhet ki. Felszínesen nézve a szavak csak információt közölnek Valójában
azonban személyes eseményekbe eresztik gyökereiket, és azokból táplálkoznak. Isten
szóbeli megnyilatkozása mögött Isten személyes tette, személyének titka rejtőzik.Jézus
Krisztusban a testté lett isteni Ige szélalt meg. Isten nemcsak ismereteinket akarta
gyarapítani, hanem személyes közeledésre, önközlésre törekedett. A kinyilatkoztatás
kiindulópontja és lényege a személyes kapcsolat beteljesítése.

Az ember a maga hitével Isten szöbelí, személyes megnyilatkozására válaszol. A hívő

meggyőződés csak totális emberi magatartásban fejeződhet ki. A hit elfogadása és
kibontakoztatása egész létünket átfogó és igénybe vevő feladat. Képzelóerőnk, érzel
meink, ismereteink, döntéseink, egész személyiségünk részt vesz a hívő magatartásban.
Személyiségünk éppen a szabad és feltétlen döntésben, az Abszolút Titok előtti

meghajlásban, annak elfogadásában valósul meg. Végső és feltételes személyiségünket
Isten abszolút személyes megnyilatkozásában emeli magához. Ha a személyiség elzárkózik
Isten megnyilatkozásától, akkor reménytelenül és kárhozatosan önmagába záródik. Hiába
próbálja birtokolni, megvalósítani önmagát, egész lénye a semmi fölött lebeg. Ha pedig a
személy elfogadja Isten ajánlatát, akkor megtalálja az üdvösségér. Isten és ember
találkozását Isten kezdeményezi, lehetőségét Ó garantálja. Isten önközlése azonban
dialogikus: részt vesz benne az ember szabadsága is. Isten legbenső megnyilatkozása
valóban megérleli és beteljesíti az ember személyiségét.

A hit objektív elemei

A hit jelenségében találunk objektív elemeket is, tárgyilag megfogalmazott igazságokat,
követelményeket. Isten léte, jósága, irgalma, szentsége, dicsősége, sorsirányító hatalma
már az Ószövetségben megfogalmazódott. Jézus igehirdetése is igazságokat, követel
ményeket állított hallgatói elé. Üzenetének tartalma, fő témája az, hogy Isten uralma, az
üdvösség órája közel van, meg kell tehát térnünk. Isten jósága és irgalma így újszerűen

mutatkozott be. Jézus örömhíre kihívás és ajánlat, de válasz is az emberi sors legfontosabb
kérdéseire. Az "egyetlen szükséges" tétele objektív igazságként és követelményként
jelenik meg. pál apostol is ezt mondja: ~t hagytam rátok, amit magam ís kaptam ...
Krisztus meghalt bűneinkért, és harmadnapra feltámadott ... kiárasztotta kegyelmét."
(IKor 15,3-11)

Az apostoli igehirdetésben objektív igazságokká és követelményekké formálódtak az üd
vösség személyes tényei és misztériumai. Az eredetileg csak szóban meghirdetett tan az egy
házi igehirdetésben lassan összefüggőhitvalIásokká,dogmákká tömörült a történelem folya
mában. Az eredeti kinyilatkoztatás így történeti értelmezést kapott. Minden dogma a veszé
lyek, tévedések elleni küzdelemben fogalmazódott meg: kiérződik belőle a tanítás, az összeg
zés igénye, de Isten dicsőítése is. A dogmák magukon viselik saját koruk bélyegét: hogyan
értették meg a kinyilatkoztatást és hogyan alkalmazták egyadott korban és helyzetben.

A hívő hitében kimutatható hitének objektív alapja, a kinyilatkoztató Isten tekintélye is.
Minden hitigazság megfogalmazásakor különbséget kell tennünk Isten benső lényege és
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felénk forduló, tekintélyi megnyilWnulása között, Minden kinyilatkoztatott igazság tárgyi
és logikai alapja Isten tekintélye. Ezen alapul a hívő megfogalmazott hite. A megfogalma
zott hitigazságok nem személyes döntésen alapulnak - a döntés alapja az isteni tekintély,
amely garantálja a hit igazságait és követelményeit. A személyes és az objektív mozzanat
persze szervesen összekapcsolödík,

A keresztény hit objektív tényezőihez tartozik még az egyháziasság is. Egyház,
tanítóhivatal nélkül a történelem sodrásában nem maradhatott volna épségben a
végérvényes és felülmúlhatatlan isteni kinyilatkoztatás, mert a szubjektív vélékedések
kereszttüZében feloldódott volna. Másrészt senki se juthatott volna hoZZáa kinyilatkozta
tott igazságokhoz hiteles egyházi közvetítés nélkül. Ahívő hitéhez lényegesen hozzátarto
zik az egyházi igehirdetés. Az egyház nemcsak őrzi és továbbítja a hit igazságait, hanem
helyet is ad a hit megélésének és megvalósításának. A kinyilatkoztatás történeti
értelmezése, mélyebb megértése és továbbfejlődése csak az egyház keretén belül
lehetséges.

A hit rövid megfogalmazása

Manapság igen bonyolulttá, sokrétűvé. mozgalmassá vált az emberiség élete. Ilyen
szellemi világban érthető a mai keresztény hívő igénye, hogy hitét röviden, világosan,
érthetően, mindenki számára átláthatóan megfogalmazza. A hívő szeretné hitét olyan
tömören kifejezni, hogy megmutathassa életének és hitének alaptapasztalatát. A rövid
megfogalmazás a hit tömör és élő magvát fejezhetné ki. Egyszerűnek, de a lényeges
elemeket magába foglalónak kell lennie az ilyen rövid formulának. Már az Ószövetség is
ismerte ezt az igényt. Ilyen formula volt a "Halld Izrae!", a Jahve a mi Istenünk", Jahve
egyedül az Isten". AzÚjszövetségben is találhatók ilyen formulák: Jézus a Krisztus", Jézus
Krisztus az Úr". Később keletkeztek a keresztségi és a zsinati hitvallások.

Manapság többek között Karl Rahner kísérletezett rövid formulákkal. Szerinte három
eleme lehetne egy ilyen formulának. Létezésünkben a névtelen, megfoghatatlan Titok
nyilvánul meg, akit Istennek nevezünk. A végtelen titok eseményszerüen és személyesen
is megfoghatóvá vált Jézus Krisztus személyében, akiben Isten végérvényesen és
felülmúlhatatlanul nekünk ajándékozta önmagát. A harmadik mozzanat az egyház
közössége, amelyben megéljük és megvalósítjuk egységünket Jézus Krisztussal.

A hit rövid megfogalmazásának igényét az a belátás veti fel, hogy keresztény hitünk
egyszeru, lényeges, valóságos adottság, minden embert létezésének legmélyén érintő

tény: valóságos, mégis konkretizálható. Manapság különösen fontos, hogy létünklegbenső
magvát, lényegét állandóan tudatunkban hordozzuk és szerinte éljünk.

Számunk szerzői

J. P. van Noppen egyetemi tanár, Brüsszel
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Surján László nyugalmazott egyetemi tanár, a Magyar Cserkészszövetség elnöke
Somfai Béla jezsuita, egyetemi tanár, Kanada
Dojcsák Győző nyugalmazott egyetemi tanár, Kanada
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