
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
Joós Emő egyetemi tanár, Montreal
AszalósJános matematikus
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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