
Református hittankönyveink diakóniája 
 
Hittanoktatásunk célja Jézus missziói parancsa alapján a tanítvánnyá tétel, a hitre nevelés, 
melyrıl sokszor mondjuk, hogy hitbıl hitbe történik. A katechéta, vallástanár hite, 
példája, gondolkodásmódja hat a diákra. Ez a hatás nem elhanyagolható a hitre nevelés 
szempontjából, de érdemes figyelembe vennünk más, gyermekeinket, fiataljainkat érı 
hatásokat is. Egy ezek közül a hatások közül az a kép, s ismeretanyag melyet 
hittankönyveink közvetítenek egy adott területrıl, adott kérdésrıl.  

Miért is fontos ez? Hogyan és miért hat a hittankönyv? A választ a tankönyv 
fogalmának rövid és lényegre törı letisztázásával érdemes kezdenünk. A Pedagógiai 
Lexikon meghatározása szerint a tankönyv olyan nyomtatott, iskolai segédeszköz, mely 
elsısorban a diákok tanulási tevékenységét segíti elı. Tartalmi vonatkozásban 
tartalmazza egy tantárgy tantervben meghatározott, általában egy évre szóló tényanyagát, 
rendszerezve és összefoglalóan.1 Ennek megfelelıen, a tankönyv a központi eszköze az 
alap- és középfokú oktatásnak, melynek célja a tartalom átadása az adott korosztály 
számára érthetı, értelmezhetı és fejlesztı módon.2 Saját kutatásaim alapján, hozzátehetı 
ehhez a listához, hogy szintén a tankönyv célja a tartalom átadásához és tanuló 
fejlesztéséhez szükséges ismeretanyag összegyőjtése, rendszerezése és átadása.  

A tankönyv tehát átadandó ismereteket tartalmaz egy bizonyos területrıl. Mivel 
jelenlegi írás hittankönyveket kíván vizsgálat alá venni, érdemes föltenni a kérdést 
(szintén rövid válaszra várva), hogy mi a szerepe a hittankönyvnek a hittanoktatásban. 
Imre Lajos már 1942-ben amellett érvelt, hogy a hittanoktatás során szükség van olyan 
eszközökre, mely a munkát megkönnyítik, s ezek közül egy eszközként tartja számon a 
hittankönyvet. Ahogyan a világi tankönyvek esetében, már ı is kiemeli a tankönyv 
fontosságát a tanulók számára, hiszen egy-egy tankönyvi lecke az adott témához tartozó 
anyagot világossá, érthetıvé teszi a tanulók számára, s ezzel segíti az átadott ismeret 
összefoglalását és megtartását.3 Ezen a nyomvonalon tovább menve, s világi 
tankönyvfogalmat figyelembe véve, a hittanoktatás során valóban van létjogosultsága a 
hittankönyveknek, mint segítı eszköz a tanítvánnyá tétel során. Ehhez azonban az átadni 
kívánt ismereteket a diákok számára érthetı, hozzáférhetı, áttekinthetı módon kell 
tartalmaznia, és az adott korosztály életkori sajátosságainak (kognitív, pedagógiai és 
pszichológiai szempontok) figyelembe vételével kommunikálnia a hatékony eredmény 
elérése érdekében.  Természetesen a hittankönyv nem mindenható, s hitet nem adhat a 
diákonak, hiszen a hit Isten ajándéka, de egy bibliai megalapozású, jól felépített, 
átgondolt, pedagógiai-pszichológiai szempontokat is figyelembe vévı hittankönyv lehet 
eszköz a hit ébresztgetésében, s az Isten iránti vágyakozás felkeltében vagy éppen ébren 
tartásában. A hittankönyvnek tehát van létjogosultsága a hittanoktatásban.  

A hittankönyveket vizsgálva azonban arra a megállapításra is eljuthatunk, hogy 
ezek az írások nem pusztán tényeket adnak át, de a tények, s leírt anyagok alapján 
közvetítenek egy képet Istenrıl, emberrıl, egyházról, keresztyén identitásról, 
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gyülekezetrıl, s egyéb keresztyénséghez tartozó témákról is. Jelen írásomban a 
Magyarországi Református Egyházban leggyakrabban használt hittankönyveket kívánom 
vizsgálat alá venni, s azt kutatom, milyen képet sugallnak a diakónia kérdésével 
kapcsolatban.  
Vizsgálatom megkezdése elıtt, kiindulópontként néhány kérdést szeretnék tisztázni. 
Elsıként mit is értünk diakónia fogalma alatt. Diakónia szeretetszolgálatot jelent, mely az 
egyház (s az egyház tagjai által végzett), és amelyet a MORE 2000/II. törvénye így 
határoz meg:  

„A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes 
közösségének hálaáldozata (Róm 12,1; 1Pt 5,2–3). Olyan segítı szolgálat, amelynek 
alanya Jézus Krisztus és az ı egyháza, tárgya pedig a szenvedı embertárs (Lk 10,25–37; 
16,19–31; Mt 25,31–46).”4 
 Ennek a szeretetszolgálatnak különbözı feladatai vannak, melyek közül 
kiemelkednek a következıek: 
 - Betegek ápolása és gondozása, 

- Fogyatékosok ápolása és gondozása, 
- Magányosok, egyedül élık segítése,  
- Hátrányos szociális helyzetben levık segítése, 
- Társadalmi hátrányt szenvedık segítése.5 
 
Második fontos pont a vizsgálat megkezdése elıtt annak végiggondolása, hogyan 

is járulhat hozzá a hittankönyv a diakóniai szemléletmód kialakulásához. Mivel, ahogyan 
már korábban is említettem, a hittankönyv, mint tankönyv rendszerez, összefoglal és átad 
ismereteket, a hittankönyv segítheti a diakóniai irányultság fejlesztését: 

a. jól megalapozott, hiteles ismeretek átadásával a diakónia bibliai alapjairól, 
Jézus Krisztus tanításának közvetítésével a szenvedık meglátásáról, s az egymás iránti 
szolgálatról, a diakónia jelenlegi helyzetérıl és lehetıségeirıl a református egyház 
keretein belül és a világ egyéb területein, 

b. korosztálynak megfelelı, alkalomszerő, gyakorlati applikációkkal a diakóniai 
egyéni, gyülekezeti és egyéb egyházi területeire vonatkozva, 

c. példaként szolgálva, s példákat adva a szeretetszolgálat lehetıségeire,  
d. hozzásegítve a tanulókat a szeretszolgálat fontosságának meglátásához, 
e. fejlesztve a diákok református keresztyén identitását, melynek szerves része a 

szenvedık és elesettek meglátása és segítése a rendelkezésükre álló eszközökkel. 
Mindezek mellett a lehetıségek mellett is érdemes megemlíteni, hogy a 

hittankönyvek által sugallt diakóniakép mellett, rendkívül fontos a katechéta, vallástanár 
által képviselt és közvetített személyes szemléletmód is a szeretetszolgálatról, mely 
tovább árnyalja, építi vagy csökkenti a diákok érdeklıdését a diakónia felé. Ahogyan a 
Református Pedagógiai Intézet hittankönyv sorozatának (ún. zöld sorozat) tanári 
segédkönyvei említik az erkölcsi nevelés rejtett tantervének része a szeretszolgálatra 
nevelés, melyben a valláspedagógusok egyéni gondolkodásmódjának is jelentıs szerepe 
van. Az egyéni szemléletmódok elemzése azonban nem e tanulmány feladata. 

 Jelen munkám során azonban csak a nyomtatásban megjelent, leírt anyagok 
vizsgálata lehetséges, melyek során a Magyarországi Református Egyházban napjainkban 
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leggyakrabban használt hittankönyveket kívánom elemezni a sugallt diakóniakép 
szempontjából. A hivatalosan elfogadott tankönyvjegyzéket figyelembe véve, a 
hittanoktatásban leggyakrabban használt (mind gyülekezeti, s mind az iskolai 
hittanoktatást szem elıtt tartva) hittankönyvek a következıek: 

- Vladár Gábor nevével fémjelzett tankönyvcsalád (4 kötetben, 7-11 éves 
korig), 

- Molnár Miklós: Te taníts engem! Címő könyve, mely a 12 éven felüliek 
számára készült, 

- Szénási Sándor: Megtaláltuk a Messiást! – konfirmációs könyv 
- Református Pedagógiai Intézet hittankönyv sorozata  
 
A vizsgálat alapjául szolgáló kérdéseim a következıek voltak: 
 Milyen diakóniakép bontakozik ki a hittankönyvekbıl? Mik ennek a jellemzıi? 

Mennyiben tükrözıdik ebben a diakóniaképben a jelen ismerete, s mennyire alapszik a 
múlt tényein? Bemutatja-e a diakóniai lehetıségeit egyházon belül, s a diakóniai képzés 
színhelyeit? Hogyan, s milyen módon szolgálja a közvetített diakóniakép a diákok 
fejlıdését a szeretetszolgálat tényeinek és lehetıségeinek ismeretében, s motiválja-e ıket 
az egyház diakóniájában való részvételre? 
 

A hittankönyvek diakóniai szemléletének vizsgálata, s az elemzés 
eredményei 

 
 E kérdések segítségével átolvasva leggyakrabban használt tankönyveinket 
elsıként azt kell megállapítanom, hogy nincs átfogó szemlélet és koncepció a diakóniai 
szemléletmódra, s a szeretetszolgálatban való részvételre nevelés terén. Ez tökéletesen 
érthetı, ha azt is számításba vesszük, hogy az említett tankönyveink nem egy idıpontban 
keletkeztek, s eltérı szerzı tollából származtak. A szerzık különbözı egyénisége és 
gondolkodásmódja e téren is megjelenik. A másik általános megjegyzés, amit már a 
részletesebb elemzés során meg kell említenem, hogy ezek a hittankönyvek nem csak a 
diakóniai szemléletet kívánják fejleszteni, s nem csak diakóniai ismereteket (alapokat) 
kívánnak átadni. Éppen ezért csak kisebb részletekben jelennek meg információk a 
szeretetszolgálattal kapcsolatban, s elsısorban kapcsolódó bibliai történek során található 
utalás a diakónia lehetıségeire. 
 
Sorba véve a már említett tankönyveket, a továbbiakban egy részletesebb elemzést 
kívánok adni. 
 
1. “Vladár-sorozat” 
A Dr. Vladár Gábor nevével fémjelzett sorozat 4 kötetbıl áll, mely a 7 – 11 éves 
gyerekeket célozza meg. A kötetek felépítése általában azonos. Vladár Gábor írta a 
szöveget, Gál Éva készítette a rajzokat, s Berkesi Gábor és Draskóczy László válogatta az 
éneket. Ez is azt mutatja, hogy szerkesztıbizottság áll a munkák mögött. Ugyanakkor 
valóban, egy hittankönyvi szerkesztıbizottság is átértékelte az elkészült könyveket. 
A sorozat egyes elemei egymásra épülnek, a négy kötet felépítése így:  
- Református keresztyén vagyok 
- „Utaid, Uram, mutasd meg!” 



- Jézus a mi megváltónk 
- Így szerette Isten a világot. 
A 4 kötet tehát egymásra épül, bár mindegyiknél más a megcélzott korosztály. Azonos 
azonban a felépítés, s ez a szándékolt koncepciót mutatja a tankönyvek egészét illetıen, 
bár a diakóniára vonatkoztatva nem találunk egységes koncepciót. 
Az elsı kiadás 1989-ben történt, tehát 20 éves könyvekrıl van szó, ez is azt mutatja, hogy 
a jelenlegi állapokról nem tehet említést a diakónia terén. Másrészt, rövid kis 
könyvecskékrıl van szó, melyekben a tananyag koncentrikusan bıvül, s minden év 20 új 
tanítási egységet és 4 ismétlıórát tartalmaz. A középpontban a bibliai történetek állnak, 
ennek elmélyítését célozzák a beszélgetések és aktuális feladatok. A szők terjedelmi 
korlátok miatt nem is nagyon lenne lehetıség sok információ átadására a diakóniával 
kapcsolatban.  
 A könyvecskék olvasása során kiderül, hogy a szerkesztık rejtett tantervi céljai 
között szerepelt a diákokat egy keresztyén szokásrendszer kialakításában segíteni, éppen 
ezért nagy hangsúlyt kap az aktivitásra való buzdítás is. Ugyanakkor a tankönyvek 
hangsúlyozottan célozzák a diákok gondolkodásmódjának formálását is. Ennek keretében 
belül fıként a harmadik kötetben (Jézus a mi megváltónk) találkozhatunk diakóniára való 
vonatkozásokkal. Apróbb megjegyzések mellett, a 8. lecke témája az irgalmas 
samaritánus példázata, melyen keresztül a szerzı arról beszél, hogyan tanít Jézus szeretni, 
és mi mindent tehetünk mi felebarátainkért. A feldolgozás során lehetıséget ad a 
“felebarát”, “irgalmasság” kifejezések közös megbeszélésre, valamint a saját 
segítségnyújtási lehetıségeink feltérképezésére is. Mivel a könyv 9-10 évesek számára 
íródott, így korosztályszerően, inkább alapfogalmak letisztázása történik, s abszolút nem 
esik szó a MORE által végzett szeretszolgálatról. Az egyéni diakónia, s a másokért való 
szolgálat lehetıségeként jelenik meg a másokért való imádság említése, s a körülöttünk 
lévık szükségleteinek meglátására buzdítás. A lecke címe “Jézus szeretni tanít” és 
megfogalmazás módja különösen is szép, keresztyéni és korosztályszerő, 
szemléletmódját tekintve a szeretetszolgálatra való nevelés során, hiszen a gyermekek 
számára arra mutat rá, hogy a diakónia alapján nem a nálunk rosszabb helyzetben lévı 
ember lenézı sajnálata, hanem annál sokkal több: szeretettel való meglátás és odafordulás 
másokhoz.  
 
2. Molnár Miklós: Te taníts engem 
Hasonló nyomvonalon halad tovább Molnár Miklós tankönyve, mely a 12 éven felüli 
korosztályt célozza meg. A hittankönyv elsı kiadása 1990-ben történt, tehát ebben az 
esetben is igaz az, amit a Vladár-sorozat esetében meg lehetett állapítani, majd 20 évvel 
korábbi állapokról tehet csak a szerzı említést. Ugyanakkor az elıszóban kitér röviden a 
legfontosabb korosztályi sajátosságokra, ugyanakkor magáról a tankönyvrıl is elmondja, 
hogy munkatankönyvnek szánta. „A könyv számít a hitoktató és a gyerekek aktív 
együttmőködésére.” – olvashatjuk. Ennek megfelelıen elhangzik instrukcióként a 
tananyagok tetszés szerinti több órára való szétbontása, s a katechéta válogathat a 
meglévı illusztrációkból, versekbıl, stb. Módszertanilag is több formát kínál a 
feldolgozásokhoz, de kevés háttéranyagot tartalmaz az adott témákhoz, mivel a 
háttéranyag után való járást a hittanoktatóra bízza. Ennek megfelelıen nem is 
számíthatunk diakónia területén sem bıséges háttérinformációra, sokkal inkább csak 
segítségre a közös munkához. 



 
 Mivel 12 éven felüliek számára készült a könyv, már nem csak alapfogalmak 
említése történik, hanem a kognitív fejlıdésnek megfelelıen tágítja a szerzı a látókört a 
diakónia területén is. Ahogyan a könyv gondolkodásmódjában egészében, a 
szeretetszolgálatra vonatkozó részekben is, Molnár Miklós a fiatalokat, 
szemléletmódjukat, látásukat tartotta elsısorban fontosnak. A szemléletmód változás, 
személyiség fejlesztés a célja az egyes leckékkel, ennek érdekében alátámasztásként, 
példaként nemcsak tökéletesen a témához illı bibliai történeteket, de akár szépirodalmi 
példákat, akár mai eseményekre, személyekre, gondolatokra való utalásokat is tartalmaz. 
Kidolgozottak az egyes leckék, a szerzı mindig tudja, mi a kiindulópontja, mi a célja, mi 
az átadandó központi üzenet, s ennek megfelelıen építi egymásra a leckék részegységeit, 
alkotórészeit.  

A jobb érthetıség kedvéért, a leckék a tanulók mindennapi tapasztalataiból 
indulnak ki. A szeretszolgálat, s a szenvedık meglátására és segítésére való buzdítás 
során a szerzı nem a szenvedés kérdésére keresi a választ, hanem sokkal inkább az 
egyéni felelısségre, segítségnyújtásra buzdít. Erre találhatunk példát a 21. leckében 
(“Azért van seb, hogy bekösse kezed….”). A szemléletmód fejlesztéséhez sokszínő 
feldolgozási javaslatokat ad, Bódás János (Ki van jelölve a helyed…) címő versének 
megbeszélésétıl kezdve Albert Schweitzer gondolatain keresztül a béna 
meggyógyításának történetéig.  

Ugyancsak a látókör kibıvítésére szolgál az egyéni lehetıségeken való túllátás, s 
ennek érdekében a szerzı a Református Szeretszövetség szolgálatára is kitér, melyben az 
1990 elıtti állapotokat veszi figyelembe, s utal a diakóniai munka különbözı 
részterületeire is. A tankönyv bíztató, hívogató, bátorító hangvétele, mely ebbıl a 
leckébıl is sugárzik, igazán alkalmas a diakóniai nevelésre, ugyanakkor átadandó 
háttéranyag szempontjából nem ad segítséget a katechéta számára. 

 
3. Szénási Sándor: “Megtaláltuk a Messiást!”, Református konfirmációi 

tankönyv 
 Gyülekezeteink többségében ez az 1990 elıtt kiadott könyv használatos ma is a 
konfirmációra való felkészítı anyagként. A/5-ös formátumú könyvvel találkozhatunk, 
mely elég vaskos, 223 oldal található benne. A szerzı leírja, hogy lehetıleg minden 
korosztályt meg akar szólítani, nemcsak az éppen aktuális konfirmandusokat, hanem 
azokat is, akik felnıttként konfirmálnak, esetleg már felnıttként, konfirmáció után 
kezükbe veszik a könyvet. Ennek megfelelıen igyekszik úgy rendszerezni, összeszedni 
az információkat, hogy valóban minden korosztály megtalálja a számára megfelelıt 
benne. Ez azonban sajnos azzal jár, hogy egy-egy lecke elég hosszúra sikerült, s a 
kommunikációs stílus során sem mindig egyértelmő, hogy a szerzı milyen korosztályt 
céloz meg vele. Ugyanakkor egy sokrétő, sok területet átfogó, sokszínő könyvrıl van szó, 
mely leginkább olvasókönyvként funkcionál, mint tankönyvként. 
 A leckék általában hosszúak, melyek az átadni kívánt tényanyagi 
információmennyiségen kívül illusztrációkat, olvasmányokat, verseket, érdekes 
ismereteket tartalmaz. Kérdéseken, kiemelt címeken keresztül vezeti végig az olvasót a 
témán a szerzı. A fejezetek végén a konfirmációra megtanulandó kérdések és feleletek 
vannak, majd néhány ének. Az énekek összetétele vegyes, találkozhatunk ifjúsági 
énekkel, valamint a Református Énekeskönyv énekeivel is. Ugyanakkor a szerzı az adott 



témához olvasmányokat is ajánl. Mivel 20 évvel ezelıtt íródott könyvrıl van szó, 
természetesen mind az ajánlott olvasmányok árai, mind néhány információ az akkori kort 
tükrözi.  

Minden leckét bibliai igével kezd a szerzı, majd ezután következik a tényanyag. 
Kevés feladattal találkozhatunk, melyek nem szerepelnek különálló részként, bele vannak 
építve a témafeldolgozásokba.  

Mivel a szerzı igyekszik rendszerezni mondanivalóját, s összefoglalni a sokrétő 
anyagot, ezért általában témakörökkel találkozhatunk. A diakónia kérdése a 8. 
parancsolat keretében kerül elı, mint a parancsolat pozitív buzdítása (21. lecke). A 
keresztyén ember Jézus Krisztus által lehet áldássá a körülötte lévık számára, mely a 
diakóniai lelkület jellemzıje. Szentírási példákat sorakoztat a szerzı (Zákeus, a gazdag és 
Lázár története, és az irgalmas samaritánus) melyek segítségével bibliai mintát ad a 
mások szükségleteinek meglátására, s a segítségnyújtás különbözı lehetıségeire.  

Ugyancsak e lecke során ad a szerzı ismereteket (a kor ismereteire alapozva) 
beszél a diakónia 3 fajtájáról (egyéni, gyülekezeti és országos diakónia), de mindezekre 
elsısorban utalás történik, s nem tér ki az esetleges fölmerülı problémákra, megoldandó 
nehézségekre sem. A diakónia nagyjai közül néhány példát is hoz a szerzı, de ezek a 
személyek elsısorban a régmúlt nagyjai közül kerülnek ki. Életszerőbb lenne, ha 
napjaink szeretetszolgálatban tevékenykedı nagyjaira is történne utalás (pl. Teréz anya). 

Mindemellett a leckéhez tartoznak ajánlott olvasmányok is, mely nagyon jó ötlet, 
de érdemes lenne átgondolni az újabban megjelent anyagok közül mit lehetne javasolni, 
hiszen a 20 évvel ezelıtti árakat, s anyagokat hozza itt a szerzı. 

Ezek figyelembe vételével elmondható, hogy Szénási Sándor könyve igyekszik 
háttéranyagokat adni a diakóniára vonatkoztatva, sokkal több háttérinformációt tartalmaz, 
mint a vele egy idıben megjelent, említett hittankönyvek (ennek oka egyrészt az is, hogy 
ez az anyag szem elıtt tartja a felnıtt korosztályt is), de a téma nagy terjedelmének, s a 
korlátozott oldalszámnak megfelelıen, fıként utalásokat tartalmaz, s nem bocsátkozik 
részletekbe. 

 
4. Református Pedagógiai Intézet által kibocsátott tankönyvcsalád 
A hittanoktatás során használatos legújabb hittankönyvek a Református 

Pedagógiai Intézet által kiadott tankönyvcsalád tagjai, melyek leggyakrabban a “zöld 
sorozat” néven ismertek (a könyvek többségének színe alapján). E tankönyvcsalád 1997-
tıl került kiadásra, melyben szinte minden évfolyam anyagához tartozik egy 
hittanoktatók (vallástanárok) számára készült tanári segédkönyv, mely a 
háttérismereteket, s a feldolgozáshoz szükséges segédleteket, javaslatokat hozza. 
Ugyancsak a tankönyvcsalád részét képzik az egyes évfolyamok számára készült 
tankönyvek és munkafüzetek (némelyek a munkalap, feladatgyőjtemény nevet viselik), 
melyek a tanulókat célozzák meg. Ámbár a tankönyvcsalád a Református Pedagógiai 
Intézet által került kiadásra, a szerzık különbözıek, s ennek megfelelıen a tankönyvi 
koncepció sem egységes. 

A diakóniai nevelés tárgykörét vizsgálva, ahogyan a korábbiakban, itt is 
elmondható, hogy egységes koncepció nem jelenik meg a tankönyvcsalád egészét 
tekintve. Ugyanakkor általában a tankönyvek alapvetı szemléletmódja tükrözıdik a 
diakóniai gondolkodásmódban is.  



Egységes, nyilvánosan megjelentetett, s meghatározott koncepció tehát nem 
született diakóniai tekintetben erre a tankönyvcsaládra, de átolvasva és átgondolva a 
diakóniai jellegő vonatkozásokat (akár a tankönyveket, akár a tanári segédkönyveket 
tekintve), néhány jellegzetesség mégis felfedezhetı. 

a. Kevés szó esik a diakónia kérdésérıl a hittankönyvek során direkt módon. 
Indirekt módon, a rejtett tanterv része egy a szükséget szenvedık meglátására való 
nevelés, de a szeretetszolgálat lehetıségei fıként az egyéni lehetıségek terén kerülnek 
hangsúlyozásra.  

 
b. Alsó tagozatban a cél leginkább az alapfogalmak átadás, s a közelben lévı 

szenvedık meglátására való buzdítás. Ez élet- és korosztályszerő, hiszen a kisdiákok 
leginkább a körülöttük lévık felé nyitottak, s a család mellett elsısorban az iskolai 
közösség, s az osztálytársaik, barátaik társasága fontos a számukra.  Ennek megfelelıen 
az alsós tankönyvek indirekt módon nevelnek a szeretetszolgálatban való részvételre, s a 
diakóniára való érzékenységre – rövid (néha egy-egy mondatos) utalásokkal, az adott 
bibliai témához kapcsolódóan. Ilyen pl. a Hittan 1. tankönyv 48. leckéjében az 
ısgyülekezetrıl szóló tanítás során elhangzó, etikai jellegő következtetés: “Jézus 
tanítványai jót tesznek másokkal”.6  

 
b. A diakóniai szemléletre nevelés szorosan összekapcsolódik a misszió kérdésével 

is az alsós tankönyvek esetében. A Kustár Gábor és Dr. Kustár Zoltán által írt 2. osztály 
számára szóló tankönyv, valamint a Kustár Gábor által készített 4. osztályhoz szóló 
hittankönyv különösen is hangsúlyozza ezt a vonalat. A cél elsısorban az alapok 
megteremtése a diákok szemléletmódjának kialakulásához (diakóniai vonatkozásban is), 
s ezzel egyszerre munkálja a missziói lelkületet is. Példaként említhetı a Hittan 2. 
tankönyv 68. fejezete, mely Pál apostol európai misszióját tárgyalja, vagy éppen a Hittan 
4. tankönyv 43. leckéje, mely a klasszikus szeretet-szolgálat történetet (Az irgalmas 
samaritánus példázata) tárja a gyerekek elé. Kustár Gábor ebben a mások iránti jó 
tevésére buzdít. Egy korábbi lecke e tankönyvbıl (38.), mely a tálentumok példázatáról 
szól, rendkívül élet- és korosztályszerően segíti hozzá a gyermekeket egyrészt a saját 
értékeik meglátásához, másrészt arra tanítja és buzdítja ıket hogyan használhatják saját 
képességeiket és lehetıségeiket a mások szolgálatában. 

 
d. A diakóniai szemléletre nevelés során nagyobb hangsúly kerül az egyéni 

szeretszolgálat lehetıségeire, mint az intézményes diakónia területeire. Ez különösen alsó 
tagozat esetében érvényes, ahol abszolút nem kerül szóba sem a diakónia kifejezés, sem 
pedig a szeretszolgálat gyülekezeti vagy intézményes lehetıségei. A hangsúly itt tehát az 
egyéni szemléletmód kialakításán van, hogyan és milyen módon láthatja meg a gyermek 
a körülötte lévı szükséget szenvedıt, s hogyan tudja használni saját lehetıségeit 
(tehetségét, stb.) mások hasznára, áldássá válva a környezete számára.  

 
e. Felsı tagozatban a szerzık, a diákok gondolkodásmódjának megfelelıen, 

jobban nyitnak a külvilág felé, s már konkrétabban kerülnek elı a gyülekezeti és 
intézményes diakónia kérdései. Ennek érdekében a Hittan 7. és Hittan 8. tankönyvek 
tartalmaznak diakóniára vonatkozó részeket. 
                                                 
6 Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta: Hittan 1. Tankönyv, RPI, Budapest, 2001. 48. lecke 



A 7. osztályos tananyag egyháztörténeti témaköröket ölel fel, melynek során elsıként az 
54. fejezetben esik szó a diakóniáról. E fejezet címe: “Egyházunk társadalmi missziós 
munkája”.7 Ebbıl is látható, hogy a szeretszolgálat tevékenységét szorosan a misszió 
témaköréhez kapcsolja a szerzı, s egy nagyon rövid áttekintés során fıként az egyházi 
szeretetszolgálat nagy területeirıl tesz említést (pl. iszákosmentı misszió, börtönmisszió, 
telefonos lelkigondozás, Kallódó fiatalokat segítı szolgálat, stb). A néhány mondatos 
leírások célja ezeknek tevékenységeknek a gyors bemutatása, mely arról tájékoztatja a 
fiatalt, hogy milyen jellegő segítségre számíthat ha szüksége van rá. A feldolgozás során 
megjelenı kérdés (“Tudsz-e környezetedben valakirıl, akinek a felsorolt missziók közül 
szüksége lenne valamelyik segítségére?”) lehetıséget ad arra, hogy a fiatal a 
környezetében felmerülı problémákat meglássa, de a beszélgetési lehetıség 
(“Beszélgessünk arról, hogy mindenki személyesen maga felelıs saját élete alakításáért!) 
kevéssé ad teret az egyéni diakóniai szemléletmód fejlesztésére. Itt sokkal inkább belsı 
személyiségfejlesztés a cél.  
Az 57. lecke (Egyházunk tevékenysége) szintén elıhozza a diakónia kérdését, melynek 
során különbséget tesz a diakónia, s a misszió között. Itt a gyülekezetekben folyó misszió 
hangsúlyozása történik, de persze ez is a Hittan 7. tankönyvtıl megszokott tömör módon. 
Mivel a feldolgozási javaslatok rövidek a tankönyvben, ez megjelenik e lecke kapcsán is. 
A kérdések között található “Milyen munkát végezhetnek gyermekek, fiatalok a 
gyülekezetben?” kérdés indirekt módon ad lehetıséget a szeretszolgálattal kapcsolatos 
témák elıkerülésére, s a diakóniai érdeklıdés, szemléletmód fejlesztésére. A 
“Beszélgessünk!” rész javaslata rendkívül jól illeszkedne a szeretetszolgálat kérdéséhez 
(“Beszélgessünk arról, hogy ahol a hit és szeretet élı, ott a gyülekezet is cselekvı, Isten 
országa ügyéért munkálkodni kész tagokból áll!”), de a szerzı itt inkább az egyetemes 
papság fogalmának tisztázása felé javasolja terelni a beszélgetést.  
 Ezekbıl a példákból is látható, hogy a Hittan 7. tankönyv inkább a korrekt 
információátadást tartja ebbıl a szempontból fontosnak, s nem tesz nagy hangsúlyt a 
cselekedetek, s az egyéni aktivitás kiemelésére. 
  
 Dr. Bodó Sára: Hittan 8. tankönyve 4 fejezeten (45-48. leckék) keresztül 
foglalkozik a diakónia kérdésével. Itt, a szerzıre jellemzı módon, a korrekt információ 
átadás mellett megjelenik az egyéni buzdítás és bátorítás is a szeretetszolgálatban való 
aktív részvételre. Visszatér tehát az alsós tagozatban elkezdett, a szenvedık meglátására 
és a segítségnyújtásban adható egyéni felelısségvállalásra való nevelés.  
 A tankönyvben a szerzı Krisztus-követésre készíti fel a kamaszokat, miközben 
életkori sajátosságaikat szem elıtt tartva beszél a nagy döntésrıl és a hitvalló élet 
jellemzıirıl. Ebbe a formálásba beletartozik a diakóniai szemlélet is, ami úgy jelenik itt 
meg, mint a gyülekezet hitvallása a környezet felé, tehát a szerzı a diakónia lehetıségeit 
összekapcsolja a gyülekezettel is, s az abban való aktivitásra is buzdít. 

A leckék felépítése közel azonos (s ez igaz a diakóniai jellegő leckékre is), egy 
életszerő, aktivizáló játékkal kezdıdik, mely felkelti a diákok figyelmét és a 
kulcsfogalmakat saját életük eseményeihez, gondolataikhoz kapcsolja. A beszélgetési 
témák ezt a vonalat viszik tovább, s mintegy ennek csúcspontjaként következik a bibliai 
elbeszélés. A diakóniai leckék vonatkozásában itt részletesebb leírások találhatóak a 
témával kapcsolatban.  
                                                 
7 Benke György: Hittan 7. Tankönyv, RPI, Budapest, 2008. 54. lecke 



A hosszabb eseménysorok összefoglalóan szerepelnek a tankönyvben. Itt kerül 
sor az ismeretlen, új kifejezések, fogalmak érhetı és tömör magyarázatára, céltudatos, 
egyenes gondolatvezetéssel. A témák feldolgozására a szerzı feladatokat ad, melyek 
megoldása szintén a tankönyvben lehetséges.  

A diakóniáról való leírások közül, e tankönyvben találkozhatunk a legteljesebb 
munkával. 

A könyv 45. fejezete a gyülekezeti diakóniát állítja a középpontba, s tesz említést 
azokról a személyekrıl (diakónusok), akik hivatásuknak választják a szeretetszolgálatban 
való részt vételt. Ez az elsı alkalom a hittankönyvek olvasása során (figyelembe véve a 
vizsgálatom tárgyát képezı összes hittankönyvet), hogy a diakónia hivatásszerő 
gyakorlása szóba kerül. A terjedelmi határokhoz viszonyítva nagyon alapos és korrekt a 
gyülekezeti diakónia lehetıségeinek leírása is. 

A 46. fejezet tovább tágítja a kört, s a “szeretet intézményei” kerülnek a 
középpontba.  Itt szintén a már megszokott, alapos és lényegre törı módon kerülnek 
felsorolásra a szeretetszolgálat legfontosabb intézményei, s rövid bemutatásuk. Mivel a 
szerzı jól tudja, hogy sokféle szeretetszolgálati intézmény van a Magyarországi 
Református Egyházban, ezért hangsúlyozza is, hogy nem tér ki mindre. Ugyanakkor, a 
diákoknak segítséget kíván abban adni, hogy belelássanak egy-egy ilyen intézmény 
mőködésébe. Ennek érdekében, a 47. fejezetben, még az elızı témához kapcsolódva 
találkozhatunk egy olvasmánnyal a debreceni Immanuel otthonról, mely bepillantást 
enged nemcsak részletesebben a diakóniai munkába, de egy szokványos nap leírását is 
tartalmazza az otthonról. A megfogalmazás korrektsége mellett az olvasó szívében 
szeretet ébred mindazok iránt, akik ebben az otthonban élnek és tevékenykednek. 

Mindezek után a szerzı egy teljes fejezetet (48. lecke) szentel a diakónusoknak, 
de mindemellett hangsúlyozza azt is, hogy nemcsak a hivatásszerően szeretetszolgálatot 
gyakorlóknak, de minden embernek (így az olvasó diáknak is) van szerepe és lehetısége 
részt venni az egyház szeretetszolgálatában. Az elızı fejezetek után ez a lecke 
tartalmazza a legtöbb munkáltatást, hiszen itt a cél elsısorban a hallottak, tanultak 
elmélyítése. 

 
Összegzés 

 
Mindezeket áttekintve, s visszatérve a bevezetıben feltett kérdésekre, 

elmondható, hogy a MORE által jelenleg leggyakrabban használt hittankönyvekben 
egységes diakóniakép nem található, melynek oka elsısorban a diakóniai nevelésre 
vonatkozó nem létezı közös koncepció, s így minden szerzı a saját szemléletmódjának 
megfelelıen tárja azt a diákok elé. 

Az 1989-90 körül kiadott hittankönyvek rövidebben beszélnek a diakónia 
kérdésérıl (melynek oka egy részt a tankönyvek rövidsége), másrészt csak az azt 
megelızı állapotokat tudják bemutatni. A 2000 környékén megjelent hittankönyvek 
közül a Hittan 7. és Hittan 8. tankönyvek fektetnek nagyobb hangsúlyt a diakónia 
kérdésére, melyek a jelen ismereteit tárják a diákok elé. Természetesen ezeknél a 
leírásoknál folyamatosan szem elıtt kell tartanunk azt, hogy nem diakóniai 
tankönyvekrıl van szó, hanem hittankönyvekrıl, melyek egy adott korosztály elıre 
meghatározott tantervi anyagát dolgozzák fel.  



Ugyancsak tekintetbe véve a vizsgált tankönyveket, a régebbi anyagok esetében 
elsıdleges az egyéni szeretszolgálatra való buzdítás (mint a tanulók környezetében lévı 
szükséget szenvedık meglátása), s ez a szemléletmód jelenik meg az RPI 
tankönyvcsaládjának alsós tankönyvei esetében is. A diákok érdeklıdésének 
változásával, s a világ felé nyitásukkal egy idıben jelennek meg az intézményes diakónia 
területei, s kérdései is. Mindezek betetızéseként a Hittan 8. tankönyv nemcsak egyéni 
diakóniára, hanem az egyház szeretszolgálatának tevékenységében való részvételre (s a 
gyülekezetben való munkálkodásra is) buzdít. 

 
Mint minden esetben, amikor vizsgálatot végzünk egy területen, most is, érdemes 

föltenni a kérdést: “Hogyan tovább?” Mit és hogyan lehet fejleszteni, hogyan lehet a 
diakóniai lelkületre való nevelést hatékonyabbá tenni? 

A jövırıl való gondolkodás során elsıként azt érdemes hangsúlyoznunk, hogy 
nem a hittankönyv nem önmagában ad szemléletmódot, a katechétáknak, 
vallástanároknak egyénileg is nagy szerepük van a gondolkodásmód, s diakóniai lelkület 
kialakításában (éppen úgy, mint bármilyen a keresztyén személetmód más területeinek 
fejlesztésében is). 

Dr. Bodó Sára: Hittan 8. tankönyve említ egy alfejezetet “Együtt egymásért” 
címmel a diakóniáról beszélve. Ez a gondolkodásmód nemcsak akkor kell, hogy 
megjelenjen, ha tanulóinkat akarjuk diakóniára lelkületre nevelni, hanem akkor is, ha 
amikor azt fontolgatjuk, hogyan segíthetjük hittanoktatóinkat e lelkület fejlesztésében. 
Ennek érdekében, az alábbiakban katechétáink munkájának segítésére kívánok néhány 
javaslatot tenni, mely segítséget nyújthat egy hatékony diakóniai lelkület fejlesztésére. 

 
a. Egy egységes diakóniai nevelési program, koncepció átgondolása és 

kialakítása, mely szem elıtt tartja a diakóniai fejlıdés lehetıségeit, s az adott korosztály 
életkori sajátosságait (mind kognitív, mind pedagógiai-pszichológiai téren).  

b. Módszertani javaslat készítése a hittanoktatók számára, a diakóniai szemlélet 
fejlesztéséhez, mely tekintettel van a gyülekezeti és az iskolai hittanoktatás különbségére. 
Ez a módszertani javaslat tartalmazhat olyan ötleteket, s feldolgozásokat, melyek 
kapcsolódnak a Református Hittanoktatási Kerettantervhez, de segítséget adnak tanórán 
kívüli tevékenységekhez (gyülekezeti alkalmak, nyári táborok, stb.) is. 

c. A katechéták munkájának segítésére érdemes lenne kidolgozni konkrét 
óravázlatokat, segédanyagokat készíteni (akár egy-egy nyári tábort, vagy gyülekezeti 
napot is figyelembe véve), melyeket hittanoktatóink a mindennapi munkájuk során 
használni tudnak. 

d. Szintén hasznos segítséget jelenteni egy-egy a hittanoktatók számára tervezett 
szakmai nap, melyen egy elıadás mellett, mőhelymunkák során lehetne feltérképezni az 
aktuális kihívásokat, s a diakóniai lelkületre való nevelés lehetıségeit. 

 
 

  


