HITTANMINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK
A hívő, valamint Istent kereső hit nélkül élő emberek számára
(akikre érvényes, miszerint: „Nem az egészségeseknek kell az orvos,
hanem a betegeknek”.) - hitre jutásuk érdekében - olyan hittanra van
szükség, amely az emberi értelem isteni ajándékát is képes a hit
szolgálatába állítani.
A jelenleg hivatalos keresztény felekezeti hittanok bár sok igazságot is
tanítanak, számos – Urunk sok át nem adhatott mondanivalójának (Jn
16.12) ismeretét nélkülöző, ókori ismeretszinten megfogalmazott –
hittételt tartalmaznak, melyek ellentmondanak a Bibliának, Isten
szeretetének és igazságosságának, valamint a józan értelemnek.
Pl. az eredeti bűn dogmája azt tanítja, hogy az első emberpár
bűnbeesése miatt valamennyi - azóta megszületett - ember
eredendően bűnös1*, ebből adódóan szükségszerűen szenvednie,
vezekelnie kell a földön, kenyerét „arcának verítékével kell
előteremtenie”. Ráadásul egyetlen földi életében elmulasztott (vagy
objektív körülmények miatt meg nem történt) megtérés nélkül sorsa az
örök kárhozat. E dogma szerint a bűn biológiai úton öröklődik,
minden ember „bűnben fogan”. A Biblia számos helyen ennek az
ellenkezőjét tanítja, de a józanész, és a természetes igazságérzet sem
fogadja el azt, hogy valaki mások bűnéért ártatlanul szenvedjen (Ezt
még a tökéletlen földi „jog” is elveti). Ilyen bűnhődés, csakúgy mint
az örök kárhozat borzalmasan aránytalan és szörnyűséges megtorló
jellege semmiképpen nem egyeztethető össze a teremtményeitől
jóságot és megbocsátást elváró könyörületes Isten szeretetével és
igazságosságával.
Ez és egyéb „hitigazságok” és „hittitkok” helyes megvilágítása
megtalálható a honlapon ajánlott könyvekben. (A Hittitkok megnyíltak,
Keresztény hittan útkeresőknek, stb.)
Szükséges tehát egy szigorú és következetes kritérium rendszer,
melynek alapján hívő és nem hívő eligazodhat a ma már
megszámlálhatatlanul sokféle elmélet és „tanítás” kavalkádjában,
amelynek segítségével senki nem eshet a tévtanítók csapdájába.
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* Maga a bűnösség valóban egyértelműen fennáll, de a bibliai tanításból helytelenül
kikövetkeztetett ok súlyos tévedés, és Isten igazságosságának megkérdőjelezését jelenti.

Hívőket megerősítő, nem hívőket hitre vezető hittan a következő
követelményeknek kell megfeleljen:
Hittanminősítési szempontok:
1. Összhangban áll Isten írott igéjével (Biblia)
2. Összhangban áll az Isteni Abszolút
o Szeretet
o Bölcsesség
o Igazságosság
o Hatalom
általános érvényű szempontjaival.
3. A józan, értelem számára mindenben érthető, hihető,
4. Összhangban van az életben tapasztaltakkal.
Ilyen egyszerű. Mégis –sajnálatos módon – az arra hivatottak részben
szellemi renyheségből, részben korábbi tévedések csapdájában
vergődve, presztízs-féltésből adósak maradtak a kereszténység
ragyogó eszméjének következetes tanításával. Torz, szeszélyes és
személyválogató istenképet állítanak a hit középpontjába, melynek
magyarázatául homályos és zavaros „hittitkokat” hívtak életre,
mintegy palástolandó a nyilvánvaló ellentmondásokat. Ezzel a józan
észt és igazságérzetet egyszer és mindenkorra száműzték a hit
világából, jámbor tudatlanságba kényszerítve az őszinte hívőket.
Ezáltal történhetett meg a tudomány és a hit sajnálatos különválása.
Az értelem és a természetes igazságérzet, mint erőforrás kiiktatásra
került a hit építéséből és gyakorlásából. A zömmel ókorban és korai
középkorban született, egyházat és embert megosztó hittételek inkább
akadályozói, mint segítői a kereszténység fejlődésének. Hitről komoly
társaságban nem is lehet beszélgetni, mert nincs mit, miközben a
bennünket körülvevő világ értehetetlenül gonosz és igazságtalan. A
tökéletes és szép természettel (mint isteni alkotás) szemben Isten
képére és hasonlatosságára teremtett ember nagyon is tökéletlen,
sőt gyakorta egyenesen gonosz, igen gyakran esélye sincs a
hitrejutásra. E problémákra csakúgy, mint az ártatlan éhező afrikai
gyermekek szenvedésére, háborúk, megtorlások, katasztrófák véletlen
és ártatlan áldozataira nincs hiteles válasz.

Pedig nagyon is van. A Szeretet Istene gondoskodott a megfelelő
szellemi táplálékról, de ahogy Jézus korában a Messiás keresztre
feszítése volt a hit hivatásos védőinek válasza, ma (miután erre már
nincs lehetőség) az igazság keresztre feszítése és a mennyei ajándék
elutasítása a jellemző.
(Ajánljuk a honlapon található művek tanulmányozását. Az
„Újdonságok”, valamint az „Alapművek” címszó alatt, mindent
megtalálunk, ideértve a javasolt olvasási sorrendet is.)

