
ELSÔ SZAKASZ

„HISZEK” – „HISZÜNK”

26. Amikor megvalljuk hitünket, a „Hiszek” vagy „Hiszünk” szóval

kezdjük. Mielôtt bemutatnánk az Egyház hitét – amint azt a Hiszekegy-

ben megvalljuk, a liturgiában ünnepeljük, a parancsok megtartásában

és az imádságban megéljük –, föltesszük a kérdést: mit jelent „hinni”.

A hit az ember válasza Istennek, aki kinyilatkoztatja és neki ajándékoz-

za önmagát, és nagyon bôséges világosságot ad az élete végsô értelmét

keresô embernek. Elôször tehát ezt az emberi keresést (elsô fejezet), az-

után az isteni kinyilatkoztatást, mely által Isten elébe jön az embernek

(második fejezet), s végül a hit válaszát (harmadik fejezet) vesszük szem-

ügyre.

ELSÔ FEJEZET

AZ EMBER „FOGÉKONY” ISTENRE

I. Az Isten utáni vágy

27. Az Isten utáni vágy az ember szívébe van írva, mert Istentôl és Iste-

nért teremtetett; Isten pedig szüntelenül hívogatja magához az embert,

és az ember csak Istenben találja meg az igazságot és a boldogságot,

amelyet szüntelenül keres:

„Az emberi méltóság lényeges része az Istennel való közösségre szóló

meghívás. Az ember kezdettôl fogva párbeszédre hivatott Istennel, ugyan-

is csak azért létezik, mert Isten szeretetbôl megteremtette és szeretetbôl

létben tartja, s csak akkor élhet teljesen az igazság szerint, ha önként elis-

meri ezt a szeretetet, és rábízza magát a Teremtôjére.”1

28. Az emberek történelmükben mind a mai napig sokféleképpen fe-

jezték ki istenkeresésüket vallásos meggyôzôdésükkel és megnyilvá-

nulásaikkal (imádságokkal, áldozatokkal, kultuszokkal, elmélkedéssel).

E kifejezési formák, bár többféleképp értelmezhetôk, oly általánosak,

hogy ezek alapján az ember vallásos lényként határozható meg:
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„Isten telepítette be az egy ôstôl származó emberiséggel az egész földet.

Ô határozta meg ittlakásuk idejét és határát. S mindezt azért, hogy keres-

sék az Istent, hogy szinte kitapogassák és megtalálják, hiszen nincs mesz-

sze egyikünktôl sem. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk” (ApCsel
17,26–28).

29. Az ember „ezt az Istennel való bensôséges és élô kapcsolatot”2 elfe-

ledheti, tagadhatja, sôt kifejezetten vissza is utasíthatja. Az ilyen maga-

tartások nagyon különbözô forrásokból eredhetnek:3 a világban tapasz-

talható rossz miatti fölháborodásból, vallási tudatlanságból vagy

közömbösségbôl, világi és anyagi gondokból,4 a hívôk rossz példájából,

a vallásellenes szellemi áramlatokból, s végül a bûnös ember azon haj-

landóságából, hogy félelmében elrejtôzzön Isten elôl,5 vagy elfusson az

Úr hívása elôl.6

30. „Örvendezzék az istenkeresôk szíve” (Zsolt 105,3). Ha az ember el

is felejti vagy visszautasítja Istent, ô szüntelenül hív minden embert,

hogy ôt keresse, hogy az ember éljen és megtalálja boldogságát. E kere-

sés azonban megkívánja az embertôl értelmének teljes erôfeszítését és

akaratának egyenességét, az egyenes „szívet”, és mások tanúságát is,

akik megtanítják Istent keresni.

„Nagy vagy, Uram, és minden dicséretre méltó. Nagy a te erôd és böl-

csességednek nincsen száma. És dicsérni akar téged az ember, teremtésed

részecskéje; a halandóságát hordozó ember is, aki hordozza bûnének bi-

zonyságát, és a bizonyságot, hogy te a kevélyeknek ellenállsz. És mégis di-

csérni akar téged az ember, teremtésed részecskéje. Te ébresztgetsz, hogy

gyönyörûséget találjunk dicséretedben, mert magadnak teremtettél min-

ket, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik tebenned.”7

II. Az utakról, melyeken el lehet jutni Isten megismerésére

31. Az Isten képére teremtett, s Isten megismerésére és szeretésére

meghívott ember, amikor keresi Istent, fölfedez bizonyos „utakat”,

hogy eljusson Isten megismerésére. „Isten léte bizonyítékainak” is ne-

vezik ezeket, de nem olyan értelemben, ahogy a természettudományok
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keresik a bizonyítékokat, hanem „megfelelôségi és meggyôzô érvek” ér-

telmében, melyek lehetôvé teszik az igazi bizonyosság elérését.

Ezek az Istenhez vezetô „utak” a teremtésbôl indulnak ki: az anyag-

világból és az emberi személybôl.

32. A világ: Isten a mozgásból és a keletkezésbôl, az esetlegességbôl,

a világ rendjébôl és szépségébôl megismerhetô mint a világegyetem

kezdete és célja.

Szent Pál a pogányokról mondja: „Ami megtudható Istenrôl, az nyilván-

való elôttük; Isten ugyanis nyilvánvalóvá tette számukra. Mert ami benne

láthatatlan, örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta mûvei-

bôl következtethetünk” (Róm 1,19–20).8

És Szent Ágoston mondja: „Kérdezd a föld szépségét, kérdezd a tenger

szépségét, kérdezd a mindenütt jelenlévô levegô szépségét, kérdezd az ég

szépségét..., kérdezd mindezeket. Mind azt válaszolják: Íme, lássad, szé-

pek vagyunk. Szépségük vallomás. E változó szépségeket ki alkotta, ha

nem a változhatatlanul Szép.”9

33. Az ember: Az igazság és szépség iránti nyitottságától, erkölcsi jó

iránti érzékétôl, szabadságától és lelkiismerete szavától, a végtelenség 

és boldogság utáni vágyától indítva az ember fölteszi magának a kér-

dést Isten létérôl. Mindezekben saját szellemi lelkének jeleit fogja föl.

„Az örökkévalóság magvát, amit [az ember] magában hordoz, nem le-

het a puszta anyagra visszavezetni”10, ezért lelke egyedül Istentôl szár-

mazhat.

34. A világ és az ember tanúsítja, hogy sem a kezdetet, sem a végsô célt

nem hordozza önmagában, hanem részese annak a „Létnek”, mely ön-

magában kezdet és vég nélküli. Így e különbözô „utakon” az ember el-

juthat azon valóság létének megismerésére, mely elsô oka és végsô célja

mindennek, s „melyet mindenki Istennek nevez”.11

35. Képességei az embert fogékonnyá teszik a személyes Isten létének

megismerésére. Ahhoz azonban, hogy az ember az ô belsô világába be-

léphessen, Isten ki akarta nyilatkoztatni magát az embernek, és adni

akarta neki a kegyelmet, hogy e Kinyilatkoztatást a hit által elfogadhas-

sa. Mindazonáltal Isten létének bizonyítékai fölkészíthetnek a hitre, és
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hozzásegíthetnek annak belátásához, hogy a hit nem ellenkezik az em-

beri értelemmel.

III. Isten megismerésérôl az Egyház szerint

36. „Az Anyaszentegyház vallja és tanítja, hogy Istent, mindenek lét-

alapját és célját, az emberi ész természetes világosságával a teremtett

dolgokból biztosan meg lehet ismerni.”12 E fogékonyság nélkül az em-

ber nem tudná befogadni Isten kinyilatkoztatását. Az embernek azért

van e fogékonysága, mert „Isten képmására teremtetett” (Ter 1,27).

37. Mindazonáltal az ember a történelmi körülmények között, melyek-

ben él, sok nehézségbe ütközik Isten pusztán értelmi világossággal való

megismerésében:

„Igaz, hogy az emberi értelem önmagában képes a saját erejébôl, termé-

szetes fényénél biztos és igaz ismeretet alkotni egy személyes Istenrôl, aki

gondviselésével ôrzi és irányítja a világot; ugyanígy egy természeti tör-

vényrôl, melyet a Teremtô oltott a lelkünkbe. Mégis számos tényezô aka-

dályozza, hogy értelmünk e természetes képességét hatékonyan és gyü-

mölcsözôen használjuk. Amik ugyanis Istenre s az Isten és az ember

közötti kapcsolatra vonatkoznak, olyan igazságok, melyek teljesen megha-

ladják az érzékelhetô dolgok rendjét; ha pedig az életre alkalmazni és ér-

vényesíteni akarjuk ôket, önmegtagadást és lemondást követelnek. Az em-

beri értelem azonban – mind az érzékek és a képzelet mûködése, mind az

áteredô bûnbôl fakadó bûnös vágyak miatt – ezen igazságok megismeré-

sekor nehézségekbe ütközik. Így történik meg, hogy az emberek e téma-

körökben szívesen meggyôzik magukat arról, hogy hamis vagy legalábbis

kétséges az, amirôl nem akarják, hogy igaz legyen.”13

38. Emiatt az ember rászorul arra, hogy Isten Kinyilatkoztatása megvi-

lágosítsa nemcsak azokban a dolgokban, melyek meghaladják értelmét,

hanem azért is, „hogy azokat a dolgokat, melyek vallás és erkölcs kérdé-

sében az értelem számára ugyan nem hozzáférhetetlenek, az emberi

nem jelen állapotában is mindenki akadálytalanul, határozott bizonyos-

sággal, minden tévedés nélkül megismerhesse”.14
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IV. Hogyan kell beszélnünk Istenrôl?

39. Amikor az Egyház védelmezi az emberi értelem fogékonyságát Is-

ten megismerésére, kifejezi bizalmát, hogy lehetôsége van Istenrôl be-

szélni minden emberhez és minden emberrel. E meggyôzôdésébôl

fakad párbeszéde más vallásokkal, a filozófiával és a tudománnyal, sôt

még a nem hívôkkel és ateistákkal is.

40. Mivel Istenrôl való ismeretünk korlátozott, Istenrôl szóló beszé-

dünk is korlátozott. Istent nem tudjuk másként megnevezni, csak a te-

remtményekbôl kiindulva, és a magunk korlátolt, emberi megismerés-

és gondolkodásmódunk szerint.

41. Minden teremtmény magán viseli a Teremtô keze nyomát, kü-

lönösen az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember. A teremt-

mények sokfajta tökéletessége (igazságuk, jóságuk, szépségük) Isten

végtelen tökéletességét tükrözi. Ezért tudunk Istenrôl teremtményei

tökéletességei alapján megállapításokat tenni, „mert a teremtmények

nagyságából és szépségébôl következtetni lehet Teremtôjükre” (Bölcs
13,5).

42. Isten fölülmúl minden teremtményt. Beszédünket tehát szüntele-

nül meg kell tisztítanunk mindattól, ami korlátolt, képszerû és tökélet-

len, nehogy Istent, aki „kimondhatatlan, fölfoghatatlan, láthatatlan és

elgondolhatatlan”15, összekeverjük emberi képeinkkel. Szavaink mindig

elégtelenek Isten misztériumának kifejezésére.

43. Amikor Istenrôl beszélünk, szavaink ugyan emberi módon szólnak,

mégis valóban magát Istent érintik, anélkül azonban, hogy ôt a maga

végtelen egyszerûségében ki tudnák fejezni. Emlékezetünkbe kell

ugyanis idéznünk: „a Teremtô és a teremtmény között nem állapítható

meg hasonlóság anélkül, hogy a különbség köztük ne volna nagyobb”16;

továbbá: „nem foghatjuk föl, hogy ô mi, csak azt, hogy mi nem, s hogy

a többi létezô hogyan viszonyul Hozzá”.17
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Összefoglalás

44. Az ember természete és hivatása alapján vallásos lény. Mivel pedig az em-
ber Istentôl jön és Istenhez megy, csak akkor él teljesen emberi életet, ha sza-
badon kapcsolatban él Istennel.

45. Az ember arra teremtetett, hogy közösségben éljen Istennel, akiben meg-
találja a boldogságot. „Amikor majd egész valómból Hozzád ragaszkodom,
nem lesz több fájdalmam és veszôdségem, és életem, melyet teljesen betöltesz,
élô lesz.”18

46. Amikor az ember hallgatja a teremtmények üzenetét és lelkiismerete sza-
vát, eljuthat Isten létének bizonyosságára, aki mindenek oka és célja.

47. Az Egyház tanítja, hogy az egy és igaz Istent,Teremtônket és Urunkat
mûvei által az emberi értelem természetes fényével bizonyosan meg lehet is-
merni.19

48. Istent valóban meg tudjuk nevezni a teremtmények sokféle tökéletességé-
bôl kiindulva, melyek hasonlóak a végtelenül tökéletes Isten tökéletességeihez,
jóllehet a mi véges kifejezéseink nem merítik ki az ô misztériumát.

49. „A teremtmény (...) a Teremtô nélkül szertefoszlik.” 20 Ezért a hívôk
tudják: Krisztus szeretete sürgeti ôket, hogy az élô Isten világosságát elvigyék
azokhoz, akik nem ismerik vagy visszautasítják ôt.
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