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1. visszaemlékeztünk a tavaszi előadásokra:
a hit: személyes, ésszerű, kegyelem, szabad, veszélyeztetett

2. új anyag: A hit: erő
Hitünk „6.” tulajdonsága: a hit sziklára épült ház, jöhet az eső, jöhet a vihar, rátörhet 
a házra, az össze nem omlik, sziklán áll. Ez a szikla nem más, mint maga az Isten, az 
örök igazság.

Görögül  „aletheia”-nak  mondják  az  igazságot.  Szó  szerint  fordítva:  „nem-
rejtettség”. A görögök úgy érezték, hogy az egész világ „képmás, talány”, melynek 
mélyén  ott  rejtőzik  az  „igazi  lét”.  A  misztikus  meglátás  pillanatában  tárul  fel  a 
„barlangbörtön” lakóinak csodálkozó szeme előtt a valóban létező világ, melynek a mi 
felületes világunk csak árnyéka. 

A zsidók „emet”-nek mondták az igazságot. Szó szerint fordítva: „hűség”. A zsidók 
az alkotó, szóló, szövetséget kötő Isten hűségében látták meg az igazságot. Az Isten 
szavát HALLOTTÁK, abba vetették bizalmukat és így álltak az igazság szikláján.

Krisztusban  egyesül  e  két  nagy  vonás,  Ő  a  megbocsátó  Isten,  a  halottakat 
feltámasztó  Isten  hűségének  tanúja,  de  egyben  őbenne,  mint  a  megtestesült 
Istenfiában feltárul előttünk a lét gyökere: az Isten, aki „Én vagyok”-nak hívja magát. 
Krisztus,  az emberarcú  Isten,  aki  csak a  teljes áldozat  erőtlenségében tudja igazán 
kinyilatkoztatni  mindenhatóságát.  Ezen  a  krisztusi  „létfeltáráson”,  kiben  velünk  a 
hűséges Isten, ezen alapszik a mi hitünk. Nem emberi eszmefuttatáson, nem emberi 
bölcsességen, nem emberi erőn, hanem az Isten erején és az Isten bölcsességén, mely 
akkor  is,  ha  végtelen  gyengeségnek  és  bolondságnak  tűnik,  végtelenül  nagyobb 
minden erőnél és minden tudománynál (I.Kor. 1.19-31)

3. Kérdések:
miért nagyobb a tűrőképessége annak, aki hisz?
miért fontos hitünk szempontjából Krisztus megváltói tette?
mi az a többlet, melyet a katolikus egyház továbbad hitében?
a hit: sziklára épített ház. Hogyan építjük fel? Máté 7.24-27

SZ=szentírás olvasás
I= imádság, szentségimádás
K= közösségi élet
L= lelkiismeretvizsgálat, bűnbánat
A= aszkézis: életünket a felismert értékek sorrendjében rendezzük be.

 
4. Feladat:

saját "sziklánk" megerősítése
 


