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HIT, AMIT MEGVALLUNK – A FELN İTTKORI HIT 

 

I. BEVEZETİ GONDOLATOK 

 

Különös várakozás élhet mindannyiunkban a Hit Évével kapcsolatban. Szeretnénk minél 

jobban megismerni, elmélyíteni hitünket, hogy azt minél jobban át tudjuk adni. S amirıl 

idınként megfeledkezünk: szeretnénk jobban hinni! A hit ajándék, tele érdekes lehetıséggel. 

Emberi létünkhöz alapvetıen hozzátartozik, ezért könnyő kimondanunk: hiszek, vagy olykor 

azt is, hogy nem hiszek. Hiszek – bátran indulunk el ezzel a sokszor versszerően elmondott 

hitvallással, miközben tudatában vagyunk annak, hogy a hitvallás egyben professzió, 

megvallás. Hitünk a legszemélyesebb tanúságtétel, kifelé és magunk felé egyaránt. A 

legszemélyesebb döntést foglalja magában, hitünk és cselekedeteink szoros egységében (vö. 

Jak 2, 14-26), nagy ugrást téve az ember világából az Isten világába. 

A címben szereplı téma tárgyalása során elsısorban lelkipásztori szempontok kerülnek 

kiemelésre, elıtérbe helyezve a hitátadás aspektusát. A kontextust tekintve az alábbi 

Szentírási részlet ad iránymutatást: „Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki 

minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élı 

reményre, hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon 

rátok. Az Isten hatalma megırzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy 

az utolsó idıben majd megnyilvánuljon. Abban örülni fogtok, noha most egy kicsit 

szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy a próbát kiállva 

hitetek, amely értékesebb a tőz próbálta veszendı aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor 

méltó legyen a dicséretre, a dicsıségre és a tiszteletre. Akit noha nem láttatok, mégis 

szerettek; bár most sem látjátok, mégis hisztek benne. De mivel hisztek, ujjonghattok a 

megdicsıültek kimondhatatlan örömével, mert eléritek hitetek célját: lelketek üdvösségét.” 

(1Pét 1,3-9) 

A Katolikus Egyház Katekizmusa világosan kiemeli hitünk tartalmának szükséges 

megismerését és megvallását, mely szorosan együtt jár hitünk átadásával. Ez két aspektust 

feltételez: amit hiszünk, amit vitán felül hinni kell, valamint ahogyan hiszünk. Jelen írásban a 

hitátadás módszerei helyett a hit lényegébıl fakadó jellemzık kapnak hangsúlyt, melyek a hit 

tartalmából következnek és ugyanide vezetnek, azaz a tartalom hatja át ıket. Hitünket 

megismerjük, ünnepeljük, éljük és imádkozzuk. Kétségtelenül ismerni kell az Egyház hitét a 

maga teljességében, épségében, csorbítatlanul. Ez ad alapot a hit megvallására és átadására. 

Ugyanakkor arról is tanúságot kell tennünk, hogyan hiszünk. Szintén figyelembe kell 
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vennünk, hogy sok testvérünk, embertársunk valójában a katekumen, a keresı állapotában 

van, ezért a felnıtt hit átadása szükségszerően a katekumenátus belsı és formai logikájára 

épül. Ez egyben támpontot is jelenthet, hiszen a számunkra személyesen megélt hitvallás 

másoknak válaszok helyett kérdéseket vet föl. 

A téma három nagy területet érint: a felnıttkori hit mibenlétét, a hit természetét, valamint a hit 

megélését és átadását. A kérdéskör tárgyalását az új evangelizáció szempontjai hatják át, 

alapul véve a Katolikus Egyház Katekizmusának ide vonatkozó részeit, valamint a Szentatya 

Hit évére kiadott dokumentumát. 

 

II. A FELNİTT HIT 

 

A felnıtt hit fogalma szükségszerően magában hordozza a kérdést: a hit alapvetıen és 

lényegileg a felnıtt embernek való-e? Természetesen ez nem jelenti a gyermeki lelkület és 

bizalom elutasítását, sıt, inkább annak megırzésére sarkall. Teljesen világos azonban, hogy a 

hit a felnıtt embernek való, aki képes átlátni a hit tartalmát, fölismerni annak lényegét. A 

hitbe bele lehet, sıt bele kell nıni, mely növekedési folyamatban segítenünk kell a 

gyermekeket, fiatalokat, hogy felnıttként a maguk teljességében szemlélhessék a hit titkait. 

Felmerül mindeközben a kérdés, hogy kit tekintünk tulajdonképpen felnıttnek. Az ember 

életkorának megfelelıen változáson megy át. A felnıtt ember is folyamatosan változik, 

fejlıdik. Teljesen más aspektusban látja egy húsz, egy negyven vagy egy hetven éves a hitet: 

az életkor elırehaladtával a fiatal lendületet felváltja egyfajta hitbeli bölcsesség, a lényeg 

meglátása. 

A formálódást ugyancsak meghatározó erıvel befolyásolják az átélt tapasztalatok. A hitre 

nevelésben szerepet játszó személyek példája, a megrendítı erıvel ható pozitív vagy negatív 

élmények, ezek segítı vagy éppen gátló szerepe mind-mind hatással vannak a hitbeli 

növekedésre. Ennek a folyamatnak szerves része az állandó tanulás, mely jó esetben segít a 

hit minél teljesebb megismerésében és megélésében, a tapasztalatok és ismeretek építı 

jelleggel történı szintetizálásban. Az ember személyisége a maga színes és gazdag 

bonyolultságával mindenkiben egyedi értékeket hordoz. Ha rátekintünk egy másik személyre, 

nem egy tükröt látunk, hanem valami végtelen, mindig újat adó gazdagságot, miként ezt a 

színes összetettséget önmagunkban is felfedezhetjük. 

Ahogyan a személyiség fejlıdésének, úgy a hitbeli növekedésnek is létezik egy világosan 

meghatározható iránya, mely a félelemmel teli hittıl eljuthat a szabad, autonóm hit 

megéléséig, a társadalmi megfeleléstıl, a jutalomra várástól az önálló, kötöttségektıl mentes 
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hit megtapasztalásáig, mely az élet teljességét fogja adni. Személyiségünk gazdagodása, 

egyéniségünk is valójában a hitben válik teljessé. 

Az igazi felnıttség, a hit teljessége Krisztusban lesz jelenvalóvá számunkra, aki által valós 

emberi mivoltunk feltárul elıttünk. Nem pusztán egy jobb életre törekszünk, hanem végsı 

célként erre a krisztusi teljességre szeretnénk eljutni. Ezt szemléletesen fogalmazza meg Szent 

Pál az efezusiaknak írt levelében: „amíg mindnyájan el nem jutunk az Isten Fia hitének és 

megismerésének egységére, és meglett emberré nem leszünk, elérve Krisztus teljessége 

életkorának mértékére.” (Ef 4,13). Ha felnıtt hitrıl beszélünk, mindig ezt a „Krisztus életkora 

teljességében” fölismert hitet kell szemlélnünk. 

E hit lehetıséget ad és elvezet Isten megismerésére és szeretetére. Az ember megismerheti 

azt, akitıl hitét kapta, megismerheti az életét formáló eseményeket, az Egyház tanítását. A 

kulcskérdés azonban az, hogy vajon Krisztusban ismeri-e az emberi életet. Krisztus-e a 

rendezı elv, az értelmezési pont élete fonalának összeszövésében? Hiszen Krisztusban és 

Krisztus által ismerheti csak föl, hogy Isten az Atya, aki szeret bennünket és végtelen 

gondoskodásával törıdik velünk (Róm 8,29). Krisztus által érthetjük meg, hogy a 

szenvedések ellenére Isten csak jó, igaz, szép lehet. A Krisztusi teljesség jelenti azt, hogy 

Jézust magát is helyesen ismerjük, megfelelıen értelmezzük mővét, Egyházát és üdvözítı 

szándékát (vö. Jn 14,6; Jn 6,68). Helyesen látjuk azt, amit İ gondol az emberi élet jövıjérıl 

és amit ajándékul ad nekünk. Krisztus Lelke bennünk nem pusztán egy intellektuális 

megfontolás, hanem abszolút létbeli egység. Az ember így válhat hasonlóvá Isten Fia 

képmásához, Benne ismerheti meg identitását, s ez által nyer beavatást az Egyház életébe. 

 

III. A HIT TERMÉSZETE 

 

A hit természete alapvetıen a Feltámadásból indul ki. Gyönyörő jelkép a Krisztus sírjáról 

elhengerített kı, mely megnyitja és egyenessé teszi az utat számunkra, keresztjét hídként 

szemlélve ember és Isten élete között. Ebbıl fakad a hit ajándéka. Akármilyen vallásosak 

vagyunk, akármennyire is példát mutatunk életünkkel és akármilyen nagy lelkesedéssel adjuk 

át élményeinket, hitet nem tudunk adni, erre csak Isten képes. A hit ajándék, a megtérés és 

üdvösségünk záloga. Hitünk továbbadása közös küldetésünk, hiszen „Isten azt akarja, hogy 

minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére” (1Tim 2,4), reménységünk az 

üdvösségre szól. 

A hit ajándékával Isten kapcsolatot keres az emberrel, mégpedig konkrét, megtapasztalható 

formában, Jézus Krisztus személyén keresztül. A hit ezért Jézus személyének és tanításának 
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elfogadását is magában foglalja. A hit kapcsolat. Amikor hitünket megvalljuk, valójában ezt a 

kontaktust szeretnénk átadni a maga teljességében, errıl szeretnénk tanúságot tenni. Felmerül 

azonban a kérdés: képesek vagyunk-e átadni egy személyes kapcsolatot? Egyáltalán mit 

tehetünk? 

Bemutathatjuk a szeretett személyt, beszélhetünk róla, örömmel elmesélhetjük vele 

kapcsolatos élményeinket, ismeretségünk részleteit, mélyen ható tapasztalatainkat és 

gazdagodásunkat, kapcsolatunk éltetésében meghozott áldozatainkat, szolgálatunkat, ezáltal 

azonban a másik, akivel mindezt megosztjuk, nem tud ugyanolyan szeretetre gyulladni iránta. 

Ehhez neki is ugyanolyan élı kapcsolatba kell kerülnie az általunk bemutatott személlyel. 

Ugyanakkor a bemutatás, a tanúságtétel által egy örömteli élménnyel ajándékozzuk meg a 

hallgatót, aki számára vonzóvá válik az ábrázolt személy. Ebben is Krisztus példája ad 

útmutatást, aki így szól Fülöp kérdésére: „Aki engem látott, az Atyát is látta” (Jn 14,9). Ez a 

legnagyobb hitvallás. 

Lehet-e csak információ, tudás alapján a hitrıl beszélni? Az ember szavai akár gátat is 

jelenthetnek, de aki látja ıt, azt is látja, akit szeret. Ez azt tükrözi, hogy Krisztus benne él. 

XVI. Benedek pápa gyönyörően fogalmazza meg a hit e lényegi szempontját: „A keresztény 

lét kezdetén nem egy etikai döntés vagy egy nagy eszme áll, hanem a találkozás egy 

eseménnyel, egy személlyel, aki életünknek új horizontot s ezáltal meghatározott irányt ad”.1 

 

IV. A HIT MEGÉLÉSE – AZ ÁTADÁS MÓDJA 

 

A fenti logikából következıen a hit megvallása egyaránt magában foglalja a hit megélését és a 

hit átadását, különösen is szem elıtt tartva az új evangelizáció szempontjait. Az alábbiakban 

egy igen kifejezı és szép evangéliumi történet példáján keresztül tekinthetjük át e folyamat 

egyes elemeit. Az emmauszi tanítványok (Lk 24, 13-35) elindulnak Jeruzsálembıl, az 

üdvösség városából, a feltámadás helyérıl. Szomorúan, kétségekkel viaskodva mennek a 

sivatagban, miközben úgy tőnik, ott jobb nekik. Menekülnek attól, ami az életüket jelenti. 

Menekülnek attól, ami a reményük. Nagy ürességet, pusztát látunk maguk körül és magukban, 

mégis ebben a menekülésben, üdvösségtıl való távolodásban felfedezhetıek örök vágyaik. 

Szeretetre, elfogadásra vágynak, s szeretnék, ha elfogadnák szeretetüket. 

A mai ember ugyanilyen: távolodik, távol érzi magát, miközben ott élnek benne örök vágyai, 

még ha nem is tudja megfogalmazni ıket, beleértve az élet nagy egzisztenciális elemeit, azaz 

a jó iránti érzékenységet, a vallási szimbólumokon keresztül a szent tiszteletét, a 

                                                 
1 DCE 1. 
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tudományokban testet öltött igazságkeresést. Fontos tehát szem elıtt tartanunk, hogy 

hitvallásunkat nem egy légüres térben, nem egy vegytiszta közegben mondjuk el, hanem egy 

olyan környezetben, ahol ott lakozik embertársunkban az örök vágy a szeretetre, szabadságra, 

elkötelezıdésre, az igazságra. 

A mai ember korokon átívelı érzékenységgel küzd a kulturális töredezettség 

megtapasztalásával. Ahogy több költınk is szemléletesen fogalmazza meg: „minden Egész 

eltörött”.2 Minden, ami egységes volt, eltörött. Ezzel párhuzamosan pedig az ember egy óriási 

globalizációs folyamat részese a szétesettség közepette. Minden értékrend azonos polgárjogot 

kap, mindenféle viselkedés, életmód ugyanazon értéken kíván megjelenni. Joggal merül fel a 

kérdés: Mi tehát az igaz? 

Ugyancsak generációról generációra feltett egzisztenciális kérdés ma is: ki az ember? Ki tudja 

ezt meghatározni? Ha a kultúra széttöredezik, az egységes értékrend elveszik, ki mondja meg, 

hogy ki az ember? Ki mondja meg, hogy mi a jó és mi szolgál az ember üdvösségére? A 

krédó kimondása magában foglalja a tudatos választ: hitvallásunk valójában az emberi élet 

teljességét eredményezi. 

A mai társadalom autonóm jellegével azt sugallja, hogy minden elérhetı. Ezzel párhuzamosan 

viszont az ember tapasztalja a túlságosan bonyolult viszonyokat, a szegénység szétterülését. 

Ma nem egy szekularizált, sokkal inkább egy laikus társadalom jellemzıi figyelhetık meg 

világszerte, hiszen a szekularizáció esetén az értékek még megjelennek, igaz elválasztottan. A 

mai laikus társadalom viszont azt mondja, hogy ne is essen szó hitrıl, elkötelezıdésrıl. Ez 

egészen a legfelsıbb szintekig hatol. Elég, ha a laikus alapokon álló törvényhozásra 

gondolunk. 

A ma emberének szintén fontos kérdést jelent: mi az Egyház? Szüksége van-e rá vagy nélküle 

is tud élni? Sokszor megismerhetetlen, sötét világnak tőnik, csak egy intézményt lát benne. A 

mai ember sokszor érzi elhagyottnak, reménytelennek, bizonytalannak magát, olykor üressé 

vált vallási szokásokat ırizget, s végsı konklúzióként kimondja, hogy Krisztusra, a 

Föltámadottra nincs szüksége. Egy reménytelenséggel teli közegben kell kimondanunk 

hitvallásunkat, mely ezzel együtt épp a hitvallás tanításából merítve reményre és 

tanúságtételre sarkall mind magunk mind embertársaink felé. Tudjuk és valljuk, hogy Egyház 

nélkül nem tudunk hiteles tanúságot tenni, vállalva intézményi kereteit, kultúrához, 

történelemhez való kötıdését, kötöttségét. 

Életadó tapasztalat, hogy ebben a reménytelenségben idınként föl-föl villan egy látszólag oda 

nem illı jelenség, egy olyan lábnyom, melynek tulajdonosa mindig ott volt, csak nem vettük 

                                                 
2 vö. Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában; Kosztolányi Dezsı: Halotti beszéd 
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észre. A két emmauszi tanítvány már nem kettesben, magányosan poroszkál az úton, hanem 

valaki kíséri ıket. Mit is tesz ez a valaki? Társul szegıdik. Ugyanazt az utat járja be, mint a 

két búslakodó tanítvány. Pontosan tudja, hogy mi okozza reménytelenségüket, ismeri 

félelmeiket, ezzel együtt vállalja velük a sorsközösséget. Döntı találkozás ez. Jézus Krisztus 

társul szegıdik. Polemizálás nélkül engedi, hogy a tanítványok elmondják véleményüket. 

Engedi, hogy ık számoljanak be a Vele történt eseményekrıl. Jézus nem vitatkozik, ehelyett 

kifejti és magyarázza az Írásokat. Értelmezi az életüket, az embert és tapasztalatait: „Vajon 

nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsıségébe?” (Lk 24, 26). 

A hit alapja egy megtapasztalt történés és az ezt kifejezı tanítás, más szóval ideológia. A 

tanításnak a tapasztalat ad értelmet, amelyre vonatkozik. Az ember élmények által 

formálódik, melyek megerısítik vagy bizonytalanná teszik ıt. Az élmény akkor válik 

tapasztalattá, ha valamilyen kritérium alapján az ember reflektál rá, tudatosan beépítve 

életébe, akár a régmúlt eseményeire vonatkozóan is. A hit alapélménye mindig a találkozás. 

Jézus nemcsak egyszerően útitárs lesz az emmauszi tanítványok számára együtt járva a poros 

utat, hanem találkozik velük. Krisztus része lesz az emberi életnek, minden történésnek, 

élménynek. A találkozás pedig kapcsolat is egyben. 

Érdekes és elgondolkodtató megfigyelni, hogy a mai embernek is rengeteg vallásos élménye 

van. Felmerül a kérdés azonban, hogy ebbıl a vallásos élménybıl hogyan lesz tapasztalat? Mi 

lesz ehhez az értelmezési pont? Mi ad értelmet ezeknek az élményeknek? Itt nem tudunk 

másra mutatni, mint Jézus Krisztusra, a Feltámadottra. Élhet az emberben vágy az örök élet, a 

boldogság, a gyógyulás után, önmagában mindez kevésnek bizonyul, ha nem Jézus 

Krisztusban értelmezi azokat. Hitünk megvallásakor nagy támogatást tudunk adni a 

körülöttünk élıknek, ha segítünk értelmezni életük és a társadalom eseményeit, vallásos 

élményeiket, s egyetlen értelmezési pontként egyértelmően Jézus Krisztusra mutatunk.3 Ekkor 

Jézushoz hasonlóan mi is társul szegıdünk. 

A vendégfogadóban az Egyház jelképeként Jézus megtöri a kenyeret. Ebbıl ismerik fel a 

tanítványok a Feltámadottat, utalva arra, hogy az Egyházon kívül a hitvallás szavai nem 

nyernek értelmet. Mi történik a vendégfogadóban? Megtérés és újjászületés. A tanítványok 

szíve lángolni kezd, amikor az apró kis gesztusban, a kenyértörésben az isteni abszolút jövı 

tárul fel elıttük. Ennek már részesei voltak korábban, látták, tapasztalták. Megtörténik a 

megtérés, minden, ami reménytelennek tőnt, minden rossz, minden, ami az üdvösségtıl vitt 

egyre távolabb hirtelen semmivé válik. Egyetlen kincsük lesz: a Föltámadottal való találkozás, 

mely elvezet az újjászületésre. Ami nyilvánvalóan a találkozásból, az Eukarisztiából 

                                                 
3 Vö. Jel 21,6; 22,13; Kol 1,16; Róm 5,16; Zsid 13,8 
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következik, elvezet az új identitásra. Amikor tehát hitünket megvalljuk, szükségszerően az 

Egyházhoz érünk. A katekumenátus útja emelkedik ki e gondolatnál. Az ember eljut az 

Egyházhoz, az Egyház vendégfogadójához, otthonához, ahol megszületik a megtérés és 

újjászületés, az új identitás. 

Mi ennek az új identitásnak a lényege? A tanítványok rohannak vissza ugyanazon az úton, a 

sivatagon keresztül, egy más útirányt követve most már Jeruzsálem, az üdvösség városa felé. 

Sietve szaladnak, mert fölfedezték, hogy hisznek. Ki tudják mondani: „Hiszek!” Miért? Mert 

valaki értelmezte az életüket, föltárta az Írásokat, valaki segített a megtérésre, újjászületésre, 

megajándékozott az új identitással. Ez ölt testet az Egyházban, ezért keresik a tanítványok a 

közösséget, s mennek vissza Jeruzsálembe. Hisznek, s azt szeretnék, ha a többiekkel együtt 

higgyenek. A Katolikus Egyház Katekizmusa elsı részének címe is ezt fejezi ki: Hiszek, 

hiszünk. Az egyén és az Egyház hite abszolút módon összekapcsolódik. A legszemélyesebb 

döntés abszolút az egyéné, míg a leginkább közösségi cselekedet az Egyházban valósul meg. 

Az Egyházban fölfedezzük a szentségi valóságot, s fölismerjük, hogy tanításával, 

szentségeivel, közösségével és szolgálatával az igazi értelmezési pont maga az Egyház, a 

megtérés valódi helye. Az egyház hite alapvetıen eukarisztikus hit, a Föltámadásból forrásozó 

hit és lényegileg missziós hit. 

 

V. A FELNİTTKORI HIT – A HITHIRDETİ HITE 

 

XVI. Benedek pápa felnıtt hitrıl írt gondolatainál hangsúlyozza4, hogy a felnıtt ember hitét a 

biztos hitbeli ismeret jellemzi, azaz ismeri az Egyház hitét és tanítását. A felnıtt ember 

növekedésre orientált személyiség. Örül jelenbeli létének, ugyanakkor képes folyamatosan és 

állandóan Krisztusban növekedni. Jellemzı rá a szabadság, az autonómia, mely nem 

mindentıl való függetlenséget jelent, hanem önállóságban gyökerezı tudatos elkötelezettséget 

az Egyház mellett. A felnıtt teljesen otthon van az Egyházban, jogilag, közösségileg és a 

szentségi valóságot tekintve egyaránt, mely világos kategóriákat jelent. Nem lehet ezekbıl 

kizárva, hiszen csak a szentségi élet forrásaiból merítve vallhatja meg hitét a maga 

teljességében. A hívı lelkület nem jelent küzdelem nélküli életet, Jézus sem ígérte ezt. 

Kereszt nélkül nem tudunk felnıtté válni. Vállalni kell az ezzel járó terheket, hiszen épp a 

keresztek segítenek a növekedésben, az érlelıdésben, a teljes emberré válásban. 

A krisztusi felnıttkorra eljutott ember hithirdetıvé is válik, ahogyan ezt az emmauszi 

tanítványok példáján láthattuk. A hithirdetı hite alapvetıen a reményre, a szeretetre, a végsı 

                                                 
4 XVI. Benedek: „Tanulni hinni. Tanuljunk meg hinni!” ? 
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értelemre irányul. A mai ember céltalanul bolyong, nem tesz föl lényegi kérdéseket. A 

hithirdetı ebben segíthet, hogy a felszínre kerüljenek ezeket a végsı értelemre és célra 

irányuló kérdések. Kérdéseket a jövırıl, a gondviselésrıl, az élet értelmérıl, az ember 

értékérıl. Hitvallásunkban a tételes elemeket sem feledve leginkább ezek kapnak hangsúlyt. 

A hithirdetı sajátja a jövı bizonyossága, mert a Föltámadottban él a hite, mellyel Isten 

abszolút jövıt tár föl az ember elıtt. A hithirdetı az igazságot akarja, melyhez 

kompromisszumok nélkül ragaszkodik. Egyetlen nézıpont létezik számára: Krisztusé, az 

evangéliumé. Csak a krisztusi teljességet fogadhatja el és hirdetheti az evangélium 

radikalitásában és az Egyház hitelességében gyökerezve. „Ne féljetek attól, hogy igényesek 

legyetek!” – buzdít erre Boldog II. János Pál pápa európai körlevelének 62. pontjában. 

A hithirdetı teremtményi voltunkat ajándékként fogadja el, s segít másoknak is fölfedezni e 

lét lényegét, az élet szépségét. Ez nem egy felszínes, jó érzést takar, hiszen a küzdelmek, a 

keresztek is hozzá tartoznak. E hit megkerülhetetlenül épít Krisztus személyére, a megtérésbıl 

és a kereszthordozásból nyerve erejét. A kereszthordozás az igazán hitvallás, az igazi 

tanúságtétel, amikor ebben és ezzel együtt tudjuk átadni, hogy kiben hiszünk, kit vallunk meg. 

Mindehhez szükséges a megtérés személyes átélése, meghalni a vágyaknak, mely nem jelenti 

az öröm végét, sıt éppen egy megkérdıjelezhetetlen boldogságot eredményez. 

A hithirdetı ezzel az örömmel és Krisztusban értelmezett élettel képes építeni az evangélium 

kultúráját. Krisztus Lelke él benne. Hisz a Lélek teremtı fantáziájában, a mindig adott jó 

lehetıségben, akár a lehetetlen helyzetekben is. Felfedezve a benne élı helyes istenképet egy 

olyan Istenben hisz, aki favorizálja az embert. Szent Iréneusz szavaival: „Az élı ember az 

Isten dicsısége!”. A hithirdetı hite egyfajta indifferenciát, azaz egyensúlyt hordoz, mely 

hitének szilárdságát tükrözi a jó és rossz dogok folyamatos megtapasztalásában. Végül e hit 

az örömteli közösségi tapasztalatot, az élmények megosztását is magában foglalja. 

 

VI. MÓDSZERTANI ELEMEK – KRISZTUS ÉLETE – A MEGTESTESÜLÉS TANÍTÁSA 

 

Anélkül, hogy a hitátadás módszereinek részletes kifejtésérıl esne szó, inkább annak belsı 

tartalmáról következzen néhány gondolat. A hit kapcsolat. Fölmerül azonban a kérdés: 

hogyan lehet egy kapcsolatot átadni? A válasz a kapcsolat helyének fölemelésében rejlik. Meg 

kell találni, föl kell ismerni, meg kell teremteni azt a közeget, ahol a kimondott hitvallás 

befogadásra talál a másik részérıl. A találkozás lehetıségét, alkalmát, helyét kell megkeresni. 

Különös jelentıséggel bír ebben a folyamatban az elsı hirdetés jelentısége. Az elsı 

benyomás, az elsı szó, gesztus döntıen meghatározza a személyes kapcsolat kialakulását. Az 
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emberi hit maga az integráló közeg, mely a maga realitásával, racionalitásával megteremti az 

interpretáló egyházi légkört, ahol az élet, a szenvedés, az öröm, a vágyak, a jövı 

értelmezhetıvé válik. Ebben a közösségépítés új formái jelennek meg, mely a kultúrateremtés 

elengedhetetlen lehetıségét hordozza. 

A fenti logikát követve mindez személyes feladatokat ad a hithirdetı számára. Így kiemelkedı 

fontossággal bír az ıszinte érdeklıdés a másik iránt, mely megnyitja a dialógus alkalmainak 

kapuját. Az élet számtalan lehetıséget kínál erre. Fantáziánkat használva a felszínes 

párbeszéd helyett az ember életének, küzdelmeinek, vágyainak értékelésére kell törekedni, az 

erényeknek értelmet adva. Késznek kell lenni az együttérzésre, a közvetlen empátiára, az 

együtt szemlélésre. Ugyanígy nagy szükség van a hálás lelkületre, az adott kultúrán belül 

meglévı meggyızı erıre, a lelkes emberlétre, lendületre. Mindehhez pedig türelmesen meg 

kell tudni várni az alkalmas pillanatot. 

 

VII. BEFEJEZÉS – KONKLÚZIÓ 

 

Befejezésül és mintegy útravalóul álljon itt két igen kifejezı idézet: 

„Az „Amen” ugyanabból a szógyökbıl származik, mint a „hinni” szó, ami szilárdságot, 
megbízhatóságot, hőséget jelent. Ez alapján érthetı, hogy miért fejezi ki az „Amen” Isten 
irántunk való hőségét, és a mi belé vetett bizalmunkat egyaránt. Az „Igazság Istene” és az 
„Amen Istene” az Istenrıl beszél, aki hőséges ígéretéhez. 
A hitvallás végsı „Amen”-je megismétli és megerısíti annak elsı szavát: „hiszek”. Hinni azt 
jelenti, hogy „Amen”-t mondunk Isten szavaira, ígéreteire, parancsolataira. Teljesen rábízzuk 
magunkat arra, aki a végtelen szeretet és tökéletes hőség „Amen”-je. A mindennapok 
keresztény élete tehát „Amen” lesz keresztségi hivatásunk „hiszek”-jére.” 5 
 
„Hitvallásod legyen számodra olyan, mint a tükör. Szemléld magadat benne, hogy lássad, 
valóban hiszed-e azt, amirıl mondod, hogy hiszed. És örvendezz minden nap a hitedben.”6 

                                                 
5 KEK 1061-1064. 
6 Szt. Ágoston, Sermo 58 


