
1.Tim; 1:3-17. 

Minek a hittan? Minek még egy plusz tantárggyal terhelni szegény gyerekeket? Talán nem elég nehéz az iskolatáska a 
hittankönyv nélkül? – Talán kicsit illetlennek tűnhetnek ezek a kérdések így egy hittanos tanévnyitó istentiszteleten. 
Mégis fontosnak tartom feltenni őket, mert fontos, hogy megtaláljuk, megfogalmazzuk és hangosan kimondjuk ezekre 
a kérdésekre a választ. Azt a választ, melyet voltaképpen Isten ad meg nekünk igéjében, de mely válasznak az igazságát 
mi magunk tapasztaljuk meg a személyes életünkben. 
Abban a személyes életben, mely elvben kifejezetten egyszerűnek tűnik. Gyerekként játszunk meg tanulunk szerető 
szüleink gondoskodása mellett. Felnőttként dolgozunk és szeretünk. Idősen pedig élvezzük addigi munkánk 
gyümölcseit. S eközben végig boldogok vagyunk. Ugye, milyen szépen hangzik? 
Elvileg egyszerű. Csakhogy nekünk a gyakorlatban kell élnünk. S a gyakorlatban mindig valami közbejön. Talán a 
szerető szülők hiánya, talán a munka nehézsége, talán az, hogy nem tudunk eléggé szeretni. Talán a betegség, ami 
megakadályozza az élet élvezetét, s hát végül a halál, ami hosszú árnyékot vet az egész életre. Mit tudunk hát e közbejövő 
dolgokkal kezdeni? Hogyan győzhetők le a nehézségek, köztük jelesül a végső, a halál is? Hogyan lehet a nehézségek 
ellenére boldog a földi élet, s hogyan érhető el a mennyei, az örökélet? Ha valaki erre is kíváncsi, annak való a hittan. 
De hogy miért is tud segíteni a hittan, ezt mutatja meg mai igénk. 
A felolvasott igeszakaszból ugyanis kiderül, hogy a hittan önismeretre segít. Segít, hogy megismerjük, alapvetően 
elfogadjuk, és amiben szükséges, abban megváltoztassuk önmagunkat. Pál példáján látjuk ezt a felolvasott igében. Pál 
azelőtt, hogy megismerte volna Jézust, azt gondolta magáról, hogy teljesen rendben van. Szilárd volt meggyőződésében, 
és azt gondolta, hogy mindenben helyesen cselekszik. Egy csöppet sem zavarta meg ebben a hitében az, hogy másokat 
zaklatott, üldözött, bebörtönzött vagy éppen bitóra juttatott. Azt gondolta, hogy mindez teljesen rendben van. Aztán 
megismerte Jézust. Elmélyedt Jézus tanításában, mondhatjuk úgy, hogy kitanulta a keresztyén hittant, s immár egész 
másként látja magát. Azt mondja most visszanézve korábbi önmagáról: Káromló és erőszakos ember voltam. Rájött 
ugyanis, hogy amíg a maga módján volt vallásos, addig sem Istennel, sem pedig az emberekkel nem volt jó a kapcsolata. 
Ő azt gondolta, hogy ahogy él és cselekszik az helyes, és Istentől is csak dicséretet kaphat mindezért. De, amikor 
megismerte Jézust, már látja, hogy milyen nevetséges volt korábbi gondolata. A Jézussal való ismerkedésben fokról-
fokra belátja, hogy korábbi önértékelése nem önismeret volt, hanem önhittség. Most Jézussal már látja, hogy milyen 
torz személyiségvonásai voltak, jelleme az élet viharjaiban hogyan torzult el, s milyen gonosz cselekedetekhez vezetett 
ez a torzulás. Istennel képesek vagyunk mi is meglátni és felismerni kísértéseinket, hibáinkat, bűneinket, rossz 
szokásainkat. S ahogy Istent is megismerjük, egyre inkább merünk szembenézni mindazzal, ami változtatásra szorul 
bennünk. Így válhat jobbá, teljesebbé, boldogabbá az életünk. 
De ehhez meg kell ismernünk igazán az Istent is. Amíg csak valami homályos képünk van egy valószínűleg talán létező 
Istenről, s amíg csak elképzeljük őt valahogy a magunk módján, addig nem tudunk formálódni és alkalmassá válni a 
boldog életre. Mert hogyan képzeli el az ember az Istent? Ha az igazságérzetére támaszkodik a képzelődő, akkor szigorú, 
büntető Istent képzel, aki előtt jobb letagadni a bűneinket. De ettől ezek még léteznek, hiába nyomjuk lelkünkben jó 
mélyre a szégyent és bűntudatot. Akit meg vágyai vezérelnek, az egy olyan kis bárgyú istent képzel magának, akinek 
minden mindegy, mert ő a „jóistenke”, ezért mindent megbocsát, és mindenkit mennybe visz. Nos, ez esetben sem kéne 
jellemünkkel sokat foglalkoznunk, hisz nem lenne semminek sem tétje. Ez az istenkép sem ösztönözne a kiteljesedésre. 
Pál azonban Jézus által megismerte az irgalmat adó, könyörülő Istent. Az élő Istent, aki törvényével rámutat a bűnre, 
mely előtte utálatos, mivel a bűn – bármily csábító vagy zsigerből jövő is legyen – tönkreteszi és megnyomorítja az 
embert. S Pál megtudja azt is, hogy ez az Isten azért küldte el Fiát, mert sajnálja a bűnös embert. Megkönyörült az Isten 
a bűnösön, és elküldte Jézust, hogy üdvözítse a bűnösöket. Na, ehhez az Istenhez már oda lehet menni bűneinkkel. 
Immár szembe nézhetünk elrontott dolgainkkal, gyarlóságainkkal, jellemhibáinkkal. Előle már nem kell elbújnunk, nem 
kell magunkat takargatni, nem kell állandó tagadásban, hazugságban élni. Előtte felvállalhatjuk magunkat. Odafuthatunk 
Hozzá: „Uram! Én is bűnös vagyok, ments meg. Szabadíts meg! Segíts, hogy kiszabaduljak a rossz fogságából! Segíts, 
hogy én is teljes, boldog életet élhessek! Segíts, hogy én is az üdvösségre, a boldog mennyei életre mehessek! Segíts, 
Uram!” – Jó, nagyon jó ismerni ezt a könyörülő Istent. Jó tudni, hogy Ő ismer bennünket. Jó tudni, hogy kész 
megtisztítani életünket. Ő törvényével megmutatja a jó utat, Fia által bűnbocsánatával kinyitja a jó út kapuját, és 
Szentlelkével segít, hogy a boldogság és élet útján valóságosan tudjunk járni. S az út végén ő, maga vár a megtérő 
bűnösökre, azokra, akik megismerték őt, azokra, akik bűneikkel hozzá menekültek, azokra, akik Lelke segítségével 
törekedtek a tiszta, szép életre. Jó ezzel az Istennel, ezzel a szerető mennyei Atyával ismeretségben, közelségben, 
szeretetkapcsolatban élni. Jó az Ő közelségét élvezni. Jó az Ő bűnbocsánatát, segítségét és minden egyéb áldását 
elfogadni. S jó az Ő útmutatásait követni. Bizony nagyon jó. Tudja ezt mindenki, aki próbálta. Megéri ez a boldogság, 
a hittan fáradságát. 
Aztán a hittan azért is fontos és jó, hogy megóvjon minket a tévtanoktól. Mert a tévtanok, az ördög dezinformációi 
állandóan jönnek, körül vesznek, befolyásolnak minket. Pál felolvasott igénkben inti ifjú munkatársát, hogy ne 
foglalkozzon a haszontalan mondákkal, mesékkel, Biblián kívüli vallásos hagyományokkal. Ezeknek a bugyuta 
legendáknak nincs végük. Csak arra jók, hogy megrontsák, nevetségessé a hitet, pogányságot keverjenek a 



keresztyénségbe, és a valódi kegyességről eltereljék a figyelmet. S mindig jönnek e mesék. Talán emlékeznek néhányan, 
mekkora szenzáció volt néhány éve Júdás evangéliuma. Egy hiteltelen, kései irat, valami torz elmének a szüleménye, de 
sokan úgy lelkesedtek érte, mintha legalábbis olvasták volna. Egy régi konfirmandusom meg egy rendkívül ostoba 
könyvvel traktált engem, mely főleg ufókkal népesítette be a világot, az etikai üzenete meg kb. annyi volt, hogy attól 
lesz rossz a világ, hogyha az emberek elfojtják a homoszexuális késztetéseiket. Mások meg a Jézus édesanyjáról költött 
mesékért lelkesednek, és ezek befolyásolják kegyességi életüket. Mert mindig, minden korban ott volt a kísértés, hogy 
ne Isten igéjében, hanem másfelé keressék az emberek boldogságukat és üdvösségüket.  
Hát ezért is kell a református hittan, mely egyrészt rámutat arra, hogy csak és kizárólag a Biblia által mutatja meg nekünk 
Isten az élet útját, másrészt segít érteni a szent iratokat, mert olykor az is kisértés lehet, hogy az önismeret és Isten-
ismeret helyett más tudás szerzésére akarják magyarázni a Bibliát, és ebből születnek félrevivő dolgok. Talán pont azért 
is, mert Pál nem akarja sem azt, hogy más irattal foglalkozzanak a Szentírás helyett, sem pedig azt, hogy 
félremagyarázzák Isten törvényét, mondja ki nyíltan, hogy mi az Biblia – helyes értelmezés szerinti – célja és értelme. 
Így olvassuk ezt: „a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet”. Röviden szólva ez a 
lényeg. A szeretet a helyes érzület, a szeretet a helyes cselekedet. Erre vezethet el Isten igéje, s ebben segít a hittan. S e 
segítségre nagy szükség is van, mert az embernek oly gyakran pont a szeretethez nincs semmi kedve. Persze ezt nem 
mondjuk ki nyíltan, hanem köntörfalazunk. „Szeretem én az Istent, csak korán kelni nem szeretek, ezért nem teszem meg, 
amit kér, s nem megyek Istentiszteletre.” – Ugye milyen álnok kis okfejtés. Kb. mintha azt mondanám, „szeretem én a 
feleségem, de azért a szabadidőmet inkább egy másik nővel tölteném”. Biztos, hogy ilyen szeretetre vágyik a feleségem? 
S biztos, hogy ez egyáltalán szeretet? Hát biztos, hogy nem. Ahogy az se, hogyha nincs Istenre időd, mert mással töltöd, 
s nem a gyülekezet közösségében az Ő tiszteletével, ahogyan azt Ő kéri tőlünk. De ugyanígy az emberszeretetre is tanít 
Isten. Ebben is kell az Ige, a tanítás és a közösség útmutatása és támogatása. Egymást sem könnyebb szeretni, mint az 
Istent. Miért nem beszélnek egymással testvérek? Miért végződnek veszekedéssel barátságok? Miért esik szét oly sok 
házasság? S miért lesz oly sok a tartós szeretetkapcsolat nélküli, magányos és a boldogtalanság valamely fokával 
kiegyező ember? Azért, mert az élet nem egyszerű. Az élet bonyolult, s jó úton csak akkor haladhat, és jó véget csak 
akkor érhet, ha megismerjük a tervezőt, Istent, aki képes megvalósítani jó tervét a mi életünkkel. S az Ő jó terve a 
szeretet és az örökélet. 
Hát ennek megvalósításában és elérésében egy Istentől adatott eszköz a hittan. Ezért biztatom a gyerekeket, hogy 
tanulják örömmel és szorgalmasan, s kérem a szülőket, hogy segítsék ebben gyermekeiket, sőt, ők maguk is mélyedjenek 
el Isten igéjének ismeretében a gyülekezet segítségével. Ámen. 
 
1. Pál apostolnak hogyan változott az önképe a Jézussal való kapcsolat hatására? Mit fedezett fel korábbi énjével 

kapcsolatban? 
2. Mi volt Pál tapasztalata? Hogyan viselkedett vele Isten annak ellenére, hogy gonosz életet élt? 
3. Mit tudott meg Pál Istenről? Miért küldte el Isten a Fiát a világba? 
4. Mi a törvény célja? 
5. Kell-e foglalkozni a Biblián kívüli mondákkal, hagyományokkal és iratokkal kegyességünk alakításához? 
6. Kik ellen szól a törvény? 
 
a) Ahogy megismerted Jézust, változott-e a korábbi önmagadról alkotott képed? Fedeztél-e fel magadban megbánni és 

megváltoztatni való dolgokat? (Ha nem, akkor valószínűleg még akkor még nagy szükséged van az önismereted 
Jézus általi fejlesztésére.) 

b) Hogyan változott, csiszolódott az Istenről alkotott elképzelésed életed során, különösen is azóta, hogy Jézussal élsz, 
és az ő igéjét tanulmányozod? Kísértés volt számodra félelmetesnek vagy éppen semmibe vehetőnek tartani az Istent? 
El tudtál szakadni a hamis istenképektől? 

c) Hogyan tudnád elmagyarázni egy ismerősödnek, hogy Isten könyörülő, de nem bárgyú és tehetetlen, irgalmas, de 
mégis van tétje a viselkedésednek? 

d) Volt olyan, hogy Biblián kívüli forrásból, horoszkópból vagy divatos mai szerzők, guruk, megmondó emberek 
gondolataiból akartál Istenről információkat, az életviteledhez pedig ötleteket nyerni? Kísértés ez esetleg még ma is 
számodra? 

e) Segített-e, s ha igen, hogyan az igeismereted az emberi kapcsolataidban a szeretet megélését? 


