
A Hit-évi hitoktatás

első találkozójának visszhangjával kezdem az óra összefoglalását. A felvételről meghallgatott 
előadásról valaki imígyen fogalmazta meg gondolatait:
„A  hit  ajándék: mennyi  megbicsaklás  forrása  lehet,  mennyire  elzárhatja  a  hálaadás 
csatornáit, ha az ember nem tudatosítja magában, nem tapasztalja, hogy szüntelenül meg van 
ajándékozva.
A hit Isten tette: hiszen Urunk mondja ”Isten tette, hogy higgyetek abban, akit Ő küldött. 
Egyáltalán:  mit  mondunk mi  tettnek?  Kis  Szent  Teréz  fél-remete  életet  élt  és  a  missziók 
védőszentje.”

Következzék a beszámoló és az összefoglaló:
A tridenti zsinat kimondja: „a hit vallásos életünk alapvető ténye: üdvösségünk kezdete és 
alapja, megigazulásunk gyökere, nélküle lehetetlen tetszeni Istennek és az istengyermekség 
állapotára jutni.”
Zsidó  levél  11.1  így  fogalmazza  meg: „A hit  reményeink  szilárd  alapja  és  a  nem látott 
dolgok igazolása.”
A hit a halláshoz kapcsolódik: „A hit hallásból ered, a hallás pedig Isten igéje által.” (Római 
levél 10.17) 
A hit azonban a látáshoz is kapcsolódik: „Uram, add, hogy lássak! – mondta a vak, és Jézus 
meggyógyította. (Lukács 18.35-43) De nem elég a hallás és a látás. Tamásnak mondja az Úr: 
„Azért hiszel, mert láttál? Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek.” (János 20.29)
A hit az isteni kinyilatkoztatás elfogadása. Egész életünk „ráépítése” az Isten Igéjére,  a 
vízre  lép  Szent  Péter  példája  szerint  „kilépés”  a  régi  földies  szemléletből,  és  tökéletes 
ráhagyatkozás az isteni szóra. 
(De a farizeusok is hittek! Kértek ők is csodákat – de mint hitük „árát és föltételét”, de maguk  
nem léptek  rá a természetfeletti  síkra,  mint  Szent  Péter.  Úgy viselkedtek,  mintha Krisztus  
függne tőlük, nem pedig ők tőle. Tétlen szemlélők, fölényes bírálók kívántak lenni.)
Ez a hit elfogadható: kegyelemmel megtartható az ember-Jézus ajkáról fakad, Szent Péter 
hajójából  hangzik  felén,  számol  embervoltunkkal,  de  isteni  tartalmáéból  mégsem  von  le 
semmit. 
A hit legszebb hasonlata: Máté 13.45-46 „Hasonlít a mennyek országa a kereskedőhöz, aki 
igazgyöngyöt keres. Mikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre talál, fogja magát, eladja 
mindenét,  amije  csak  van  és  megveszi  azt.”  Az  igazgyöngy  eredete  a  mélység,  a  tenger 
végtelene.  Ha  parányi  homokszem  kerül  a  kagylóba,  köréje  lerakódik  a  gyöngy  nemes 
anyaga. A gyöngy nem átlátszó, nem áttetsző, színében a többi színek ott szivárványoznak, 
mint a hitben az erények. Alakja a legtökéletesebb? Gömb. A fényes oldal mellett ott van a 
homályos rész is. Mit életünkben, hitünkben.
A hitet ezért csak az tudja megismerni, aki éli azt. Szent Hermann premontrei szerzetesnek 
mondott gondolat: „Nincs bennünk változás, mondja Mária Hermannak. Benned van változás. 
Te minket kívülről mindig olyannak látsz, amilyen én és Szent Fiam benned vagyunk.
Nagy Szent Gergely elmélkedése az emmauszi tanítványokról: Mivel Jézus vándor állapotban 
lévőnek tartották,  azért  ő is  utasként  jelent  meg nekik,  és a  fogadóhoz érve tovább akart 
menni. Ha él bennünk a hit – akkor fogjuk felismerni őt.
Befejező hasonlat: a vitorlások biztonságosabban állnak a vízen, mint a motoros hajók. Mert a 
vízen kívül a láthatatlan elemre, a levegőre is támaszkodnak. Így vagyunk mi is a hittel.

Kis filozófia: Blase Pascal gondolatai (francia matematikus, fizikus, feltaláló, teológus)



„Ha  a  mi  hitünk  felelet,  válasz,  maradék  nélküli  megoldás  lenne,  a  világ  már  régen  
napirendre tért volna fölötte, sőt el is felejtette volna. De mivel a hitünk: kérdés, probléma,  
mindig újból elénk álló és izgató feladat – ezért örökké időszerű a mi hitünk!”
„Ne lett  volna helyes,  ha Krisztus „isteni  formában” lép közénk,  mely ugyan tökéletesen  
meggyőzte volna az embereket, de az sem lett volna jó, ha olyan rejtetten jön közénk, hogy  
még azok sem találnak rá,  akik  őszintén keresik  őt.  Sem tökéletes  távolléte,  sem túlságos  
nyilvános  jelenléte  nincs  hozzánk  „szabva”,  hanem  a  magát  hihetővé  tevő  Isten  
természetünkhöz alkalmazott rejtőzése a legjobban megfelelő számunkra.”


