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Fıtisztelendı Püspök atyák, Paptestvérek, kedves Testvéreim! 

Az Országos Lelkipásztori-Teológiai Napok évrıl évre visszatérı eseménye alkalmat 
ad arra, hogy e napok tematikájához illeszkedve jobban megvilágítsuk, átelmélkedjük 
életünk egy-egy szegmensét. Ebben a homíliában – tekintettel a Hit évére – a hit új 
evangelizációban betöltött szerepérıl fogok elmélkedni. 

Induljunk ki az etióp királyi tisztviselı történetébıl, aki Jeruzsálembıl hazafelé utazva 
Izajás próféta könyvét olvasta, ám úgy, hogy nem értette, mirıl szól a szöveg 
(ApCsel8,26-40). Nem értette, mégis olvasta – vajon miért tette ezt? Megvallotta: 
szüksége van valakire, aki értelmezi számára az írást. Amíg nem találkozott 
Fülöppel, neki sem volt embere, épp úgy, mint annak a bénának, aki a Bethesda 
fürdınél arra várt, hogy valaki levigye a vízhez, amikor az felkavarodik. Milyen sokan 
lehetnek ma is, akik olvassák ugyan a Szentírást, de nem értik azt! Miért olvassák 
mégis? Mert hiszik, hogy amit olvasnak, Isten szava és üzenete számukra, amely 
képes arra, hogy megváltoztassa az ember életét.  

Sokak számára a hit ugrás a sötétbe, amely alatt nincs ott az értelem biztonsági 
hálója, amely garanciát adna arra, hogy a hit értelmes emberi aktus. Fel kell tehát 
vállalnunk annak hivatását, hogy kifeszítsük egymás számára a hit mellé az értelem 
biztonsági hálóját is. Szent Ágoston, amikor a hittitkokról elmélkedik, így ír: „Elıbb 
higgyétek, aztán értsétek meg! És ha nem is értitek, higgyétek!” Mi általában fordítva 
gondolkodunk: nem úgy, mint Ágoston vagy az etióp udvarnok. A mai kor embere 
elıbb akar érteni, s csak aztán eldönteni, hisz-e abban, amit megértett. Szent 
Anzelm érvelése szerint a hit nemcsak elfogadja a kinyilatkoztatott igazságot, hanem 
arra törekszik, hogy meg is értse azt. Fides quaerens intellectum, azaz a hit keresi az 
értelmet, a hit megértésre törekszik. És bár a hit a kinyilatkoztatás tapasztalatából 
indul, az emberi értelem fényében szemléli azt, amit hisz. Ám e szerint az érvelés 
szerint is a hit az elsı, s csak ezt követi az értelem. Fordított esetben egyáltalán nem 
volna szükség a hitre, elegendı volna pusztán tudásról beszélnünk – s minden, amit 
hittel fogadunk el, feleslegessé válna, hiszen a tudás jelentené az abszolút 
igazságot. Azonban amikor a pozitív tudományok ismereteit sajátítjuk el, azokat sem 
elsısorban tapasztalatból, hanem sokkal inkább hitbıl szerezzük, vagyis elhisszük 
azokat a nagyra becsült tudósok tekintélye alapján. A hitre tehát a tudományok 
világában is alapvetı szükségünk van. XVI. Benedek pápa Porta fidei címő, a Hit 
évét meghirdetı apostoli levelében, amelynek egyik célkitőzésévé tette a hitrıl való 
tudásunk elmélyítését. E tematikus év során tehát még inkább figyelmünk és hitünk 
középpontjába kell helyeznünk a II. Vatikáni Zsinat dokumentumait, és el kell 
gondolkodnunk hitünkrıl a Katolikus Egyház Katekizmusa fényében. 
Egyházmegyénkben ezzel a céllal hirdettük meg a Katolikus Egyház Katekizmusának 
napját. Fontos ugyanis, hogy úgy saját értelmünk, mint a világ kihívásai elıtt is 
számot tudjunk adni hitünkrıl. 

A hit és az értelem között nem áthidalhatatlan szakadék van – mint ahogy azt 
gyakran sújkolták a felvilágosodás óta –, a kettı kiegészíti egymást. II. János Pál 



pápa így ír Fides et ratio kezdető enciklikájában: „A teológia, mivel a kinyilatkoztatás 
megértése, a különbözı történeti korszakokban mindig tudta, hogy vállalnia kell a 
kultúrák igényeit, hogy azok környezetében a tanítás megfelelı magyarázatával át 
tudja adni a hit elemeit. Ma is kettıs feladata van. Egyrészt meg kell oldania azt a 
feladatot, amit a II. Vatikáni Zsinat a maga idejében rábízott: meg kell újítania a 
tanítás módját, hogy jobban szolgálja az evangelizációt. Erre vonatkozóan ki ne 
emlékeznék XXIII. János pápának a zsinat megnyitásakor mondott szavaira: »Meg 
kell felelnünk azok várakozásának, akik valóban szeretik a katolikus és apostoli hitet, 
és a tanítást szélesebb körökben és mélyebben meg kell ismertetnünk; e biztos és 
változhatatlan tanítást, melyet hőségesen kell ıriznünk, korunk követelményeinek 
megfelelıen kell elmélyítenünk és elıadnunk«. Másrészt a teológiának a végsı 
igazságra kell tekintenie, melyet a kinyilatkoztatás bíz rá, és nem szabad 
megelégednie azzal, hogy elidız a közbeesı stációknál.” (92.) 

Aquinói Szent Tamás is – akit ma ünneplünk – sokat foglalkozott a hit és az értelem 
kapcsolatával. Elsı lépésként filozófiailag különbséget tett a kettı között, kiindulva 
abból, hogy a tudás egyedül az értelem képessége, ezzel szemben a hit egyszerre 
az értelemé és az akaraté is. Gondolkodásának alappillére volt, hogy rámutatott a hit 
és a tudás, a hit és az értelem összhangjára. Érvelése szerint mind az értelem, mind 
a hit fénye Istentıl származik, éppen ezért nem állhatnak szemben egymással. Bár 
kétségtelen, hogy a hitnek természetfölötti jellege van, ez mégsem jelenti azt, hogy 
ellentmondana az értelemnek, sıt ésszerősége épp az értelemmel igazolható. 

Mi tehát a hit szerepe az új evangelizációban? A hit mindennek alapja és 
kiindulópontja. Hit nélkül az etióp udvarnok nem kelt volna útra, nem olvasta volna 
Izajás próféta könyvét, s nem akarta volna megérteni üzenetét. Hit nélkül a béna sem 
várt volna arra, hogy valaki elviszi majd ıt a vízhez, mikor az felkavarodik. Hit nélkül 
a filozófiai gondolkodás még ma is gyerekcipıben járna, mert az emberi elme nem 
kapott volna olyan impulzusokat, amelyek válaszadásra késztették volna. Hit nélkül 
nincsen objektív igazság, mert nélküle az igazság is relatív marad, s mindenki 
birtokolhatja belıle a saját „igazságát”. Így soha nem tudhatjuk meg, mi a jó és mi a 
rossz; híresztelhetnek bármit bárkirıl, ahogy Jézusról is elmondták, Belzebub szállta 
meg, holott a Szentlélek töltötte be İt teljesen. Ez pedig valóságos káromkodás: 
hiszen aki a Szentlelket Belzebubnak nevezi, magát Istent, a Szentlelket gyalázza.  

Propaganda Fide – ez volt a régi, a II. Vatikáni Zsinat elıtti neve a Népek 
Evangelizációja Kongregációjának, az Apostoli Szentszék legfıbb missziós 
szervének. Ez a névváltoztatás belsı változást jelez: a különbséget, amely a hit 
népszerősítése és terjesztése, valamint az evangelizáció, a megélt hit hirdetése 
között áll fenn. A II. Vatikáni Zsinat névváltoztatása szemléletváltozást jelez: az 
Egyház eljutott a hit propagálásától az evangélium hirdetéséig, a cuius regio eius 
religio középkori gyakorlatától az egyéni meggyızıdés, a lelkiismereti szabadság 
tiszteletben tartásáig. Az életpélda, a személyes, szelíd meggyızés és a hosszú 
távra tervezı lelkipásztorkodás szerepe megnıtt a rövid távú, pillanatnyi pasztorációs 
sikereket középpontba állító szemléletmóddal szemben. 

A szerpapszentelés liturgiájában a püspök a szentelendı kezébe adja az 
evangéliumos könyvet és ezt mondja neki: „Vedd Krisztus evangéliumát, amelynek 
hirdetıje lettél! Ügyelj arra, hogy amit olvasol, hidd; amit hiszel, tanítsd; és amit 
tanítasz, kövesd is!” Az Egyház minden igehirdetıtıl ezt a koherenciát várja: ami az 
ember elméjében van, az legyen a szívében és a száján is. Gondolataink, szavaink 



és tetteink legyenek minél harmonikusabb egységben egymással. A hit és az élet 
egysége az evangelizáció elıfeltétele. Épp ezért el kell kerülnünk, hogy mi, papok és 
világi munkatársak – mint az Egyházban és az Egyházból élı személyek – úgy 
tekintsünk a hit dolgaira, mintha az a mi kizárólagos tulajdonunk lenne, amelyet csak 
mi birtoklunk, amelyhez csak mi értünk. A Pápa vezetésével egyedül a püspökök a 
hitletétemény hiteles ırei és magyarázói. Ha a hit elválik az élettıl, merı elmélet és 
filozofálgatás marad, amelyben egyesek ugyan örömüket lelhetik, ám mások 
számára nemcsak érdektelen és közömbös, hanem mosolyogtató vagy egyenesen 
visszataszító lesz. Az evangelizációt a hétköznapokban megélt és a szeretet 
cselekedetei által hitelesített hit teszi vonzóvá. Ez segít át bennünket az élettel járó 
szürke és nehéz idıszakokon, és képesít arra, hogy a sötét völgyekben sem féljünk, 
mert tudjuk, hogy İ ott van velünk és oltalmaz minket. Akkor is, ha nem értjük, amit 
olvasunk; akkor is, ha néha nem értjük, mi történik velünk, ha nem értjük a miérteket; 
akkor is, ha kísértések között élünk – hitünk átsegít minden nehézségen, ha nem 
engedjük el a kezét Annak, akinek hittünk. 

Végezetül fogadjuk meg XVI. Benedek pápa szavait, aki arra buzdít bennünket a már 
idézett apostoli levelében: „újra föl kell fedeznünk a hit útját, hogy egyre 
világosabban meg tudjuk mutatni a Krisztussal való találkozás örömét és mindig 
megújuló életerejét. (…) Az Egyház egészének és benne a pásztoroknak, minden 
pásztornak, Krisztushoz hasonlóan útra kell kelnie, hogy az embereket kivezessék a 
pusztából az élet helyére, az Isten Fiával való barátságra, İhozzá, aki egyedül ad 
életet, mégpedig teljes életet.” (2.) 

Ámen. 

 

 


