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Befejezés

Kedves Olvasó, az átértelmezõ hitrõl írt esz-
mefuttatásom nem akar meggyõzni a hit
igazáról, arról, hogy feltétlenül hinned kell,
vagy hogy életed hit nélkül semmit sem ér.
Mindössze arra tettem kísérletet, hogy a hit
egy újfajta megközelítését mutassam meg ne-
ked. Talán sikerült rávilágítanom, hogy a hit
nem teljesen ellentétes az eszünkkel. Akár
akarod, akár nem, valamilyen módon minden-
képp értelmezed a valóságot; a kérdés csu-
pán az, hogy honnan veszed a bizonyosságot,
hogy a te értelmezésed a helyes. Ha saját ér-
telmezési modelledet megvizsgálod, akkor lát-
hatod, hogy nem te fejlesztetted ki, nem a
te logikus gondolatmeneted eredménye. Te-
hát minden bizonnyal vetted valahonnan: szü-
leidtõl, a körülötted élõktõl, a médiából, a kor-
szellembõl. Ha erre rá tudsz bólintani, akkor
talán egyszer kipróbálhatod a hit értelmezé-
si modelljét is. Nem kell hinned, de megen-
gedheted magadnak a hit kísérletét, és ma-
gad láthatod majd, mit is tesz veled. Ha jót
tesz, talán kedved támad hinni. Én a magam
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részérõl örülnék, ha új távlatokat fedeznél fel
a hit révén.

Végezetül szeretném még egyszer ösz-
szefoglalni, hogyan is látom a hitnek mint
átértelmezésnek a modelljét.

A hit a valóságot három lépcsõben ér-
telmezi át: az elsõ az ún. „második szintû
problémamegoldásnak”, egy új látásmódnak
a felfedezése. Néha villámcsapásszerûen
érkezik: egyszerre csak másképp látom a
helyzetet, önmagamat és a másik embert.
Máskor viszont tudatosan kell feltennem ma-
gamnak a kérdést: Nem láthatnám-e másként
is a helyzetet, nincs egy másik értelmezési
modell is? Ha a válasz „de”, akkor viszony-
lagossá válik eddigi szemléletmódom, és
megsejtek valamit a hit átértelmezõ ere-
jébõl.

A második lépcsõ a valóság átváltoztatása
a szeretetben. A szeretet légkörében másképp
fogok bánni az átértelmezett valósággal: jól
bánok vele, jól viszonyulok hozzá, jóvá
teszem.

A harmadik lépcsõ a dicsõítés: az újonnan
felfedezett dolgot szavakba öntöm, új látás-
módomat szavakkal is kifejezem. Nem lehet
megmondani, melyik lépés jön elõbb, mert
mindhárom szorosan összetartozik. Logikusan
az elsõ jönne elõször, de van úgy, hogy
azáltal tanulom meg valaminek az új lá-
tásmódját, hogy szeretek vagy dicséretet
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zengek. Mert a dicsõítés új fényt vethet a
valóságra, megkedveltetheti velem azt, illetve
a szeretet is kiválthat dicsõítést.

Az átértelmezõ hit modellje nemcsak a
hitnek, szeretetnek és dicséretnek az ösz-
szefüggésére világíthat rá, hanem segít abban
is, hogy jobban eligazodjunk életünk nehéz-
ségei és problémái közt, félelmeink és gyen-
geségeink erdejében, a minket körülvevõ
emberek tökéletlenségei láttán, valamint
családunk, szerzetesrendünk vagy egyházunk
közösségében. Az átértelmezõ hit megóv
bennünket az álmegoldásoktól: az utópikus
elvárásoktól, a paradoxonoktól, a „borzalmas
leegyszerûsítésektõl” és az „ugyanazt még
jobban” állandó görcsétõl. Az átértelmezés
valóban új utak, „második szintû probléma-
megoldások” felé indít el bennünket. E meg-
oldások Istentõl származnak. Egyes-egyedül
õ tudja megoldani életünket, õ, aki legfájóbb
kérdésünkre, halálunk tényére is tudja a
választ. Isten ugyanis a Fiú feltámasztásával
átértelmezte és átváltoztatta a halált az élet
teljességére vezetõ úttá.
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