
HITOKTATÓK TAPASZTALATAI  
A HIT ÁTADÁSÁRÓL 

Három egyházmegyében tevékenykedő kateké-
tákat kértünk fel arra, foglalják össze röviden, mi-
lyen kedvező tapasztalataik és nehézségeik adód-
nak a keresztény hit átadásában és megértetésében. 
Az összeállítást a hittudományi felsőoktatás néző-
pontjából megfogalmazott, ám szintén pedagógiai 
tapasztalatokon alapuló megfontolások egészítik ki. 

Miért nehéz megérteni  
a kereszténységet? 

Sokéves hitoktatói munkám során azt tapasztal-
tam, hogy a hittan, és ezzel a katekéta jelenléte az 
állami iskolákban magától értetődő a diákok 
számára. A hittanosoknak nincs szégyenérzetük 
amiatt, hogy hittanra járnak, nem kell gúnyoló-
dástól tartaniuk. Emlékszem, teljesen természe-
tes volt az elmúlt években, ahogyan a felsősök a 
focipályáról lazán, hangosan köszöntek nekem, 
hogy „dicsértessék a Jézus Krisztus”. Nem volt 
nyoma bennük restelkedésnek. Mint ahogy a ka-
rácsonyi misztériumjátékra is bőven volt jelent-
kező az alsós és felsős korosztályból egyaránt. Ha 
az órán a gitár előkerül, gátlásoktól mentesen, bát-
ran énekelik az ismert dalokat kicsik és nagyok, 
alsósok és gimnazisták is. 

A diákok a sok negatív hatás (online világ, tö-
redezett családok, iskolai nyomás) mellett és el-
lenére is szeretetéhesek, és válaszokat keresnek 
a kérdésikre. Elsősorban az egyházhoz és a val-
lásos élethez kapcsolódó előírásokat értik meg ne-
hezen. Mivel a diákjaim többsége nem hitét gya-
korló családból származik, ezért leggyakrabban 
talán azzal az előírással állnak szemben értetle-
nül, hogy kötelező misére járniuk. Sajnálják rá-
szánni az idejüket a szentmisére, nyűgnek érzik. 
Nem segít ezen, ha azokon a ritka alkalmakon, mi-
kor misén vannak, negatív tapasztalatokat sze-
reznek: unalmas vagy érthetetlen a prédikáció, ha-
mis a kántor, a hívek barátságtalanul viselkednek. 
Ezt az ellenérzést leginkább úgy lehet áttörni, 
hogy a szentmise misztérium jellegére próbálunk 
rámutatni, illetve fogékonnyá tenni őket Isten há-
zának különleges vonásaira. Szeretni szokták, ha 
közösen templomot látogatunk (misétől függet-
lenül), és közösen megtapasztaljuk a templom 
csöndjében Isten jelenlétét. A kisebbeket a litur-
gikus kellékek is le szokták nyűgözni. 

A szentségek közül másodsorban a gyónás a 
legproblematikusabb. Gyakran félnek tőle, azon-
ban az első közösen szervezett gyónás utáni fel-
szabadultság érzése feledtetni tudja a szorongá-

sokat. Egy szimbolikus „szertartással” szoktuk zár-
ni az elsőáldozást megelőző szentgyónást: együtt 
elégetjük a saját célra összeírt bűnök listáját. 

A diákok nem értik, természetellenesnek gon-
dolják a cölibátust. Történelmi érvekkel lehet ezt 
megértetni velük. A médiának is köszönhetően 
óráimon fel szokott merülni az a kérdés, hogy mi-
ért van ennyi botrány egyházi körökben. Igyek-
szem megértetni velük, hogy a papi hivatás ön-
magában szentség, függetlenül attól, hogy egyes 
papok ehhez méltatlanul viselkednek. 

Filmek, regények kedvelt közhelyei az egyház 
régi bűnei (keresztes hadjáratok, inkvizíció, fény -
űző pompa). Alapos, történelmileg hiteles válaszok 
tudják ezeket a kérdéseket helyretenni. Szent II. Já-
nos Pál pápa példájával zárjuk az ilyen kérdések 
taglalását, aki 2000-ben bocsánatot kért Istentől és 
a világtól az egyház összes bűnéért (ő az egyetlen 
vallási vezető, aki ezt megtette.) A diákjaim meg-
rendülten szokták megérteni ennek a mélységét. 

Számomra legnehezebb azokat kérdéseket tisz-
 tázni az ifjúság fejében, amelyekről nincs egy ér-
telmű kinyilatkoztatás. Egy értelmes, kriti kusan 
gondolkodó diák már a Szentírás elején elakad, 
amikor a világ teremtéséről olvas. Gyakori prob-
lémafelvetés, hogy hogyan tudjuk összeegyeztetni 
a hitet és a tudományt. „Teremtés vagy evolúció? 
Melyiknek higgyek, tanár úr?” Az első teremtés -
történet azonban alkalmas arra, hogy az evolú-
ció folyamait észrevegyük benne. Több ezer éve 
ugyan honnan lehetett volna sejtése a szentírónak 
arról, hogy a teremtés folyamat, nem pedig egy-
szeri történés. Ez meggyőző érv szokott lenni. 

Aztán ott a többi kérdés: mi lesz az állatokkal, 
ha kimúlnak? Teljesen megsemmisülnek? Ez a ki-
csiknél nagyon fontos kérdés (kedvenc háziállat el-
pusztulása). Egy hittantanár nem bagatellizálhat-
ja ezt sem. Van-e még élet a földön kívül? Ha igen, 
van-e vele üdvterve Istennek? Vagy jönnek a még 
kínzóbb, felnőttek által is gyakran feltett kérdések: 
miért szenved az ártatlan? Miért nem teljesül sok 
ima? Ha Jézus mindenkit megváltott, hogyan le-
hetséges mégis a kárhozat? Egy fiatal számára ne-
hezen fogadható el, hogy a keresztény ség nem ad 
kész választ minden fontos kérdésre. Fennáll a ve-
szély, hogy a fiatalok később agnosztikusok lesz-
nek, vagy más utakra tévednek. Elveszthetik az 
érdeklődésüket a kereszténység iránt, ha nem szá-
nunk időt és energiát arra, hogy a mélyre evezzünk. 
A diákok érzik, hogy a keresz ténység nehéz út, mert 
az örök tanítást kell össze egyeztetni az itt és most 
felmerülő kérdésekkel. Vágynának egyértelmű út-
 mutatásra, de ők sem takaríthatják meg maguk nak 
a hit harcát. 
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Megértési nehézségek  
a hitoktatásban 
Tizenhárom éve tanítok hittant, és ezen időszak 
alatt több településen és intézményben is megfor -
dultam. Munkám folyamán találkoztam megér-
tési nehézségekkel, de ezt azoknál a diákoknál ta-
pasztaltam, akik más tantárgyakból is fejlesztésre 
vagy felzárkóztatásra szorultak. Úgy gondolom, 
a hittan nem tartozik a nehezen megérthető tan-
tárgyak közé. Nagyobb probléma szerin tem az ér-
dektelenség és a közöny. 

Az okozott több alkalommal megértési nehéz -
séget a gyermekek számára, hogy valaki később 
csatlakozott az adott osztályhoz, csoporthoz, és 
sokszor semmilyen előzetes ismeretanyagra nem 
tudtam építeni. Az ideális eset az, ha egy fiatal 
óvodás korától folyamatosan részt vett hitokta-
tásban. Így évről évre egyre könnyebben befogad -
ja a hittant. Sok olyan tanítványom volt, akit óvo-
dáskortól kezdve általános iskola végéig 
tanítot tam. Életük természetes részévé vált a 
hit. Fontos nak tartom, hogy (amennyire lehet) kez-
dettől fogva elvont gondolkodásra neveljük a gye-
rekeket (arra, hogy a dolgok mögé lássanak), az 
ok-okozati összefüggések meglátására, mert így 
sokkal könnyebben megértik a „hittant” (Jézus 
példabeszédeit, az összefüggéseket a Szentírás-
ban). Tapasztalataim szerint ez a 3–4. osztályra ala-
kul ki. Ha valaki később csatlakozik egy csoport -
hoz, annak sokkal nehezebb elsajátítania ezt a 
gon dolkodásmódot. Vannak természetesen olyan 
„tananyagok” (például a Szentháromság, a cso-
dák…), amelyek egy kezdetektől hittanra járó fi-
atalnak is nehéz megértenie. 

Nehézségnek tartom sok esetben a tanköny-
veket, amelyek feltételezik az előző évek köny-
veinek tudását, illetve kevés időt hagynak a ne-
hezebben érthető részek feldolgozására. Nagy 
se gítség nekünk, katekétáknak, hogy szabadon 
alakíthatjuk a tanmenetet, s így az adott csoport 
igényeihez és tudásához tudjuk igazítani. Gyak-
ran előfordul, hogy az eggyel alacsonyabb évfo-
lyam könyvéből tanulunk (például 4. osztályban 
3. osztályos könyvet). 

Számomra a gyermekek részéről nem a meg-
értési nehézségek okozzák a legnagyobb problé -
mát. Azok a gyermekek, akik nem vallásos csa-
lád ból származnak vagy nem nyitottak a hitre, 
elzárkóznak tőle, nem is akarják megérteni a hit-
béli dolgokat. Akiknek van hitük vagy nyitottak 
a vallásosságra, azok sokkal könnyebben megértik 
a nehezebb kérdéseket is (vagy ha nem értik meg 
teljesen, elfogadják, s azt remélik, hogy idővel ér-
telmileg is fel tudják dolgozni). 

ZSOLDI LAJOS 

Meghallani és megérteni  
az Örömhírt 
Katekétaként nem győzök hálát adni azért, ami-
kor látom számos tanítványom arcán, szavain 
vagy cselekedetein, hogy Jézus Örömhíre: élete 
és tanítása, sőt személyes közelsége igazi öröm-
mel tölti el őket. Ugyanakkor sokszor elgondol-
kodom azon, hogy mi a helyzet a többiekkel…? 
Őket miért nem érinti meg mindez? Illetve azok, 
akik elindultak a jó irányba, miért hagyják el egy 
idő után a Jézus által mutatott keskeny, de igaz 
boldogságot adó ösvényt, és miért választják in-
kább az Istentől távoli, göröngyös, sőt erkölcsileg 
rossz uta kat? A magvető példázata sokat segít ek-
kor, hogy ne veszítsem el a reményt, és bátran foly-
tassam Jézus Örömhírének továbbadását. Ugyan-
akkor felteszi számomra is a kérdést: mit tehetnék 
én, hogy a tanítványaim szívét, a „talajt” jobban 
elő tudjam készíteni a „magok”, azaz Jézus taní -
tásának befogadására? Mit kellene másként ten-
nem, hogy jobban meg tudjam őket szólítani, és 
jobban segít hessem őket az Evangélium nemcsak 
értelemmel, hanem szívvel történő meg  értésében? 
Hogy végül minél többen azok kö zé tartozhas-
sanak, akik „meghallgatják, megszív lelik a taní-
tást és jó termést is hoznak” (Mt 13,23). 

Először is, nem szabad elfelejtkeznem arról, 
hogy a gyermekek több olyan nehézséggel küz-
denek, amelyek megnehezítik számukra, hogy el-
jusson a szívükig az Örömhír. A mai felgyorsult 
„instant” világ embere hajlamosabb felszínesen 
élni, kevés időt és lehetőséget hagyva embertársai, 
illetve az őt érő események szívvel történő meg-
 értéséhez. A heti egy hittanóra (40–45 perc) nagyon 
kevés ahhoz, hogy a gyermekekben kialakuljon 
egy tudatosabb odafigyelés Isten, az embertársaink 
és önmagunk irányába. A gyermekek lelki vilá-
gában óriási károkat okoznak a minden napjaikat 
túlságosan eluraló képernyők, elektro nikus esz-
közök és számítógépes játékok (főleg ha azokban 
az agresszió is megjelenik). Fejlődésben levő 
idegrendszerük jelentősen sérül, ami szintén be-
folyásolja, mit és hogyan képesek megérteni, fel-
fogni, befogadni. Ha mindehhez hozzávesszük az 
életmódból (táplálkozás, levegő minősége, moz-
gáshiány…) adódó további károkat, akkor vég-
képp nem csodálkozhatunk azon, hogy a mai gyer-
mekek egyre nagyobb része küzd tanulási vagy 
magatartási nehézséggel, nem képes könnyen 
összpontosítani figyelmét, és nehezen tudja meg-
hallgatni és megérteni a másik embert — az osz-
tálytársait vagy tanárait. Hát még Istent, akit sze-
münkkel nem is láthatunk! 

Mit tehetek akkor én, aki arra kaptam meghí -
vást Istentől, hogy adjam tovább az ő tanítását és 
Örömhírét? Úgy, hogy ez maradandó gyümölcsöt 
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teremjen? És katekétaként el tudjam vezetni di-
ákjaimat az Istennel való bensőséges közösségre? 

Az óráimon többféle módszerrel dolgozom 
(„szívem csücske” az élménypedagógia, illetve 
Franz Kett pedagógiája), ezáltal is igyekszem a 
gyermekek számos kompetenciájának, köztük 
a megértésnek fejlesztésére is. Az óráim megter-
vezésében nagy segítségem az ötpontos szemlél -
tető módszer, amely a gyermek személyiségének 
egészére hat, segítve Krisztus üzenetének meg-
hallásán és megértésén túl azok életre váltását is 
(a gyerekek ráhangolása; illusztrált magyarázat 
nyújtása; kapcsolat az élettel; heti gyakorlat; össze -
foglalás). Minél többször sikerül mind az öt pon-
 tot megvalósítanom a hittanóráimon, annál na-
gyobb eséllyel érhet el Jézus üzenete, Örömhíre 
tanítványaim szívéig. 

Melyek azok a témák, amelyek látszólag ne-
hezebbek a gyermekek számára a megértés terén? 
Eddigi tapasztalataim alapján én legnagyobb ki-
 hívásnak azt élem meg, hogy a gyermekeket a sze-
mélyes istenkapcsolatba és az egyház közösségébe 
bevezessem. Úgy látom, sokkal könnyebben ér-
tenek és jegyeznek meg egy hitigazságot, bibliai 
történetet vagy erkölcsi tanítást, mint amennyi-
re megélik az Istennel való személyes kapcsolat, 
igaz barátság lehetőségét. Megnyílni a Végtelen 
előtt, befogadni az ő szeretetét és hittel válaszolni 
rá… A másik nehézség pedig talán abban áll, hogy 
tettekre is váltsák az életükben Jézus tanítását (pél-
dául ellenségszeretet), és Jézus lelkületével pró-
báljanak válaszolni az őket ért atrocitásokra vagy 
az élet bármely más nehézségére. 

A feladat nagy, hiszen mindezt nemcsak a gyer-
mekeknek, hanem a szüleiknek is a szívük mé-
lyén kellene megérteniük és befogadniuk (a va-
lóságban még sajnos azt is nehezen értik meg 
so kan, miért is lenne gyümölcsöző és ezért fon-
tos az elsőáldozásra készülő gyermekeknek 
szentmisére jönniük). Katekéta társaim nevében 
hálásan köszönöm, ha imádkoznak munkán-
kért, szolgálatunkért, hogy a Szentlélektől kapott 
bölcsességgel és szeretettel tudjuk továbbadni Jé-
zus Örömhírét, vezetve őket az Istennel megélt, 
bensőséges szeretetkapcsolat irányába. 

ÉRSEK ERIKA 

Értem. Érted!? Értünk! 

Tizennégy éve tanítok hittant általános iskolás 
korú gyerekeknek Szeged agglomerációjában. 
Mun kám során számtalanszor megtapasztaltam 
már, hogy mindaz, amit nyilvánvalónak és ter-
mészetesnek vélek, a gyermekek számára furcsa, 
olykor érthetetlen. A számomra izgalmas, lelke-
sítő történetek, igazságok, összefüggések irá-

nyában néhány tanuló olykor közömbösnek mu-
tatkozik, de olyan is előfordult már, hogy egy 
adott erkölcsi téma ellenérzést váltott ki valaki-
ben. Hiába sikerül sokakat lelkesíteni, az az egy-
két kivétel komoly fejtörést okoz: hogyan érthet -
nék meg az Örömhírt? Többnyire dogmatikai és 
erkölcsi kérdések tárgyalásánál tapasztalom eze-
ket az akadályokat. 

A legnagyobb nehézséget az alsós korosz tály-
nál a Mennyei Atyáról szóló témák feldolgo zása 
jelenti. Isten örökkévalósága nehezen elkép zelhe-
tő. A diákok gyakran úgy képzelik, hogy Isten is 
valamikor lett. Azt, hogy Isten örökké lesz, köny-
nyebben elfogadják, azt viszont már sokkal ne-
he zebben tudják megérteni, hogy soha nem kez-
 dődött el a léte. Gyakran kérdezik, hogy Isten 
mi ként tud egyszerre minden hozzá imádkozóra 
odafigyelni. Istenről alkotott elképzeléseik eb ben 
a korban még nagyon antropomorfak. 

Sokan, akiknek a családja nem éli a keresztény 
hitet, nem gyakorolja a vallást, megütköznek azon 
a tanításon, hogy keresztényként egyedül Istent 
imádjuk, az embereket pedig „csak” szeretjük. Szá-
 mukra az imádni szó jelentése eltávolodott eredeti 
teológiai jelentésétől. Még nem képesek felfogni, 
hogy embertársainkat akkor tudjuk a legjobban 
szeretni, ha életünkben Istent tesszük az első hely-
re. Ezt a jelenséget magyarázhatja az is, hogy a kis-
gyermek számára a szülők jelenítik meg Isten sze-
retetét. Ugyanakkor a keresztény családokban, ahol 
együtt imádkoznak Istenhez, együtt helyezik Is-
 tent az első helyre, jobban meg értik ezt a különb -
ségtevést. 

Vannak, akik a mennyországot és az öröklétet 
unalmas dolognak képzelik. Gyakran kérdezik, 
hogy Isten országában lesznek-e virtuális játékok. 
Azért, hogy az igazságnak megfelelően válaszol -
jak, és a transzcendensre való vágyakozásukat is 
növeljem, így válaszolok: ha az örök boldogságod -
hoz a játékok adta élményre is szükséged lesz, ak-
kor valamilyen formában ezt is megadja majd a 
Mennyei Atya. 

A halállal, elmúlással való foglalkozás feszült -
ségét a lélekvándorlás tanával próbálják ol dani a 
gyermekekben az egyháztól távol levő felnőttek. 
A szülőtől vagy ismerőstől, olykor pedagógustól 
szerzett magyarázattal szemben komoly kihívás 
elfogadtatni a gyerekekkel a keresztény tanítást 
a lélek halhatatlanságáról és a halál utáni életről. 

Az erkölcsi témák feldolgozásánál tapasztalt 
nehézség talán a családi minta és az egyház ta-
ní tása közt fennálló különbségben gyökerezik. So-
kan nem értik, hogy miért ellenzi az egyház két 
fiatal házasságkötés nélküli együttélését. Már egé-
szen kicsik is értetlenkedve fogadják a szentségi 
házasságra való felkészülésről szóló elveket, mond-
 ván, az ő rokonságukban is vannak, akik évek óta 
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együtt élnek, s nagyon rendes emberek. Ide kap-
csolódik a házasság felbonthatatlanságáról szó-
ló tanítás elfogadtatása is. Egyre többen vannak, 
akik a megromlott házasság orvoslására kézen-
fekvő megoldásnak tartják a válást. Hiába pró-
bálom erősíteni bennük, hogy Isten tervében az 
életre szóló elköteleződés szerepel, sokan ezzel 
nem tudnak mit kezdeni. Ebben a témakörben is 
legtöbbször a családi minták, a környezeti befo-
lyásolás által megtapasztaltak „tanító ereje” erő-
sebb, mint a hittanórán tanult „leckéé”. 

A katekézis folyamatában többször éreztem 
magam tehetetlennek és tanácstalannak, amikor 
megértési és elfogadási nehézségekkel találkoz-
tam. Úgy látom, hogy a hitbeli és erkölcsi témák 
megértetésénél a csupán kognitív megközelítés 
önmagában kevés. Azt tapasztalom, hogy azok a 
gyerekek, akik rendszeresen bekapcsolódnak az 
egyház liturgikus és közösségi életébe, s az imád-
 ság által élő kapcsolatuk van a Jóistennel, sokkal 
könnyebben elfogadják, s meg akarják érteni hi-
tünk igazságait, sokszor még akkor is, ha a csa-
ládi és környezeti tapasztalásaik más irányt is mu-
tatnának. S ha olykor valami nehezen felfogható 
számukra, elfogadják, hiszen egy olyan közös ség 
képviselőitől hallják a tanítást, melynek ők is tag-
jai, ahol otthonosan érezhetik magukat. 

GÁBOR TAMÁS 

Mi nehéz a hittanórán? 

Amikor a szentmise részei között az Evangéli-
umról tanulunk, megtanítjuk, mit jelent a három 
kis kereszt, amit a homlokunkra, az ajkunkra és 
a szívünk fölé rajzolunk: „Értelmünk befogadja, 
szánk hirdesse és szívünk szeresse”. 

Ilyenkor mindig példálózni szoktam a gyere-
keknek arról, hogy a többi tantárgy nem kíván 
meg ilyen mély bevésést a tanulóktól: meg lehet 
tanulni a matematikát, el is lehet magyarázni má-
soknak, akár még ötöst is kaphatnak rá a mate-
matikatanártól, de sosem fogja a tanár azt kérni 
tőlük, hogy amit tanulnak, például az egyszer egyet, 
a szívükkel is érezzék át. 

A legnagyobb megértési nehézség éppen ez: 
hogy ne egy tantárgyat lássunk a hittanban, 
amit ha ötösre megtanulunk, akkor dicséretet ka-
punk családtagjainktól, környezetünktől. Hittan-
 ból az igazi dicséretet mindig Istentől kapjuk, aki 
nem hivalkodóan osztogatja dicséreteit, hanem 
sokszor csöndben, szobánk rejtekében. 

Akár a teljes társadalmat, akár annak legkisebb 
alapegységét, a családot nézzük, bizony a mai kor 
ideálja ettől teljesen távol áll. Az a sikeres ember, 

aki a lehető leggyorsabban a lehető legnagyobb, 
a világ számára is látható sikert tudja elérni. Jé-
zus nem ezt tanítja, az irgalmas szamaritánus tör-
ténetében nincs tömeg, aki megtapsolná a jószí-
vű embert. Sőt ő maga is eltűnik a történetből, 
még az összevert ember sem tudja neki megkö-
szön ni jócselekedetét. Az az igazi csoda, ami 
csöndben történik. 

Ha a kisebb részegységeket nézzük, elmond-
ható, hogy általában nehezen megy a teremtés 
megértése, főleg azért, mert már olykor egy óvo-
 dásnak is nagyon korszerű természettudományos 
ismeretei vannak. Szintén nehezen értelmezhető 
a Szentháromság tana, nehezen világítható meg, 
hogy milyen kapcsolat van az Atyaisten, a Fiúisten 
és a Szentlélekisten között. Nagyon sokszor visz-
szaköszön a hitoktatásban, hogy Isten és Jézus 
közé egyszerű egyenlőségjelet tesznek. 

Nehezen érthető nagyon sok csoda, kifejezet-
ten is Mária szűzi anyasága, különösen a kamasz -
kor küszöbén, illetve nehezen értelmezhető József 
szerepe Jézus születésében, bár a nevelőapa fo-
galma korunkban egyre gyakoribbá vált. A mai 
kor gyermeke számára a vértanúság is nehezen 
érthető. Amíg Jézus önátadó élete és csodái el-
fogadhatóak, értelmezhetőek, addig követőinek, 
a szenteknek hasonló élete és kifejezetten a vér-
tanú szentek példamutatása ellenállást vált ki. En-
nél nagyobb megütközést már csak az okoz, ha a 
jézusi tulajdonságokat a környezetünkben kellene 
alkalmazni. Leginkább a megbocsátás az, amit a 
legnehezebb a jézusi tulajdonságok közül gya-
korolni. 

Ez ellen egyetlen orvosság van, ha valaki nem-
 csak az iskolai hittanórán vesz részt, hanem az el-
sőáldozás hatására gyakori templomlátogató lesz, 
aki sűrűn él a szentségek vételével. Ha a hét száz-
hatvannyolc órájából nem szánunk egyet Istennek, 
akkor az órarendi keretek között megszerzett tudás 
köves talajba hullik, nem lesz, ami életet adóan 
táplálja. 

Az iskolai keretek tehát egyrészt segítik azt, 
hogy minél több gyermekhez eljuthassanak a hit 
kis csíramagjai, ugyanakkor az iskola mint intéz -
mény a saját korlátaival meg is nehezíti a befoga -
dást. Az azért már nagy eredmény, ha befogadó, 
szeretetteljes, megbocsátó légkört lehet ezeken a 
tanítási órákon kialakítani: ekkor van remény, hogy 
szép emlékek maradnak meg a hittanóráról, és ké-
sőbb szabadon mégis dönthetnek úgy, már felnőtt 
fejjel, hogy folytatják az iskolában megkezdett hit-
tantanulmányaikat, szentségekhez járulnak. Mert 
nem csak a jó pap tanul holtig! 
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Mi kell ahhoz, hogy érthető legyen  
egy hittanóra? 
Nemcsak hitoktatóként, hanem kateketika ta-
nárként is nagyon izgalmas számomra a fenti kér-
dés. Az Evangélium jó hírének befogadása ugyan-
is egyáltalán nem magától értetődő. A szamariai 
asszony vagy az emmauszi tanítványok számá-
ra például, más-más okból, de szintén nem volt 
az. Abból, ahogy az Úr Jézus fokról fokra képessé 
teszi őket az Örömhír befogadására, mi is sokat 
tanulhatunk. 

Az emmauszi tanítványok történetében (Lk 
24,13–35), miután az Úr csatlakozik hozzájuk az 
úton, még mielőtt bármit közölne velük, kérdez: 
„Miről beszélgettetek itt az úton?” (17. v.). Ha ezt 
a lépést kihagyjuk a hittanórán, s nem foglalko-
zunk azzal, kik ülnek a padokban, félő, hogy leg-
jobb szándékunk ellenére sem az és úgy fog el-
hangozni, ami és ahogy számukra befogadható. 
Nagyon fontos, hogy amit mondani szeretnénk, 
kapcsoljuk ahhoz, amilyen élethelyzetben, élet-
korban a tanítványaink vannak, hogy azt, ami el-
hangzik, tudják mihez kötni saját életükben. 

A rájuk irányuló figyelem megnyitja a tanítvá -
nyokat. Ez alapvető fontosságú a tanítás során, s 
kialakításáért a hitoktató sokat tehet. De szemé-
lyes hitelessége, szakmai hozzáértése mellett a si-
ker attól is függ, hogy az órára érkezők, főleg a 
kisgyerekek családi háttere támogatja-e azt, amit 
ő képvisel. Mert a tanítás hitelességét illetően a 
gyermek számára a valódi mérce a szülők élet-
vitele, a hittanórákon elhangzottak elvi és/vagy 
gyakorlati helyeslése lesz. Emellett a társadalom 
értékrendje is segítheti vagy akadályozhatja az 
evangéliumi tanítás megértését. Az életre szóló 
elköteleződésről, az emberi méltóságról vagy a 
szabadságról szóló tanítás megértetése például 
nyilván nem lesz egyszerű a mai világban. 

Miután tehát meghallgatta a tanítványokat, Jé-
zus továbblép: meghirdeti számukra az Örömhírt: 
„Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messi-
ásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” (26. v.). Azt 
mondja, lássák új módon, Isten szemével az ese-
ményeket, amelyeket átéltek. Ezt jelenti a megtérés. 
A katekézisnek alapvető feladata, hogy megtérésre 
hívjon, hogy kapcsolódjon az emberi élet tapasz-
talataihoz: a felmerülő kérdéseket, az örömöket és 
a nehéz valóságokat egyaránt a hit fényénél ér-
telmezze. Ha a tanításnak nincs köze a minden-
na pi élethez, nehéz lesz a résztvevőknek megér-
teniük a keresztény Örömhírt, s főként felismerni 

Isten műveit az életükben. A hittan legfeljebb fel-
mondandó tananyag lesz, de valószínűleg nem 
olyasmi, ami szerint élni szeretnének. 

„Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétá-
nál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla 
írtak.” (27. v.) A megfelelő előkészítés után most jött 
el az idő az elmélyültebb tudás-átadásra. A szent-
 írási szövegből látszik, hogy az Úr módszeresen 
magyaráz. Ezt a szempontot hitoktatóként is fon-
tos figyelembe venni: a tanítás legyen érthető, 
logikus, szemléletes. A „hittanórák” (állami is-
kolában, katolikus iskolában, plébánián) nagyon 
különböző hátterű, felkészültségű, nyitottságú 
gyerekeknek és fiataloknak szólnak. A katekéta 
részé ről Szentlélek vezette bölcsességet kíván, 
hogy megfelelően előkészítse a terepet a tanítás 
megkezdéséhez, a gyerekek valódi szükségle-
 tei szerint, s aztán, ha elérkezett az ideje, tanítsa 
őket életkoruknak, értelmi képességeiknek meg-
felelően. 

A történet úgy folytatódik, hogy a tanítványok 
meghívják Jézust magukhoz. Váratlanul azonban 
ő lesz a házigazda: megtöri a kenyeret, s a tanít-
ványok ennek nyomán felismerik. A tanítás elve-
zet a szentségi találkozásig. Ők a történtek hatására 
még aznap visszatérnek a jeruzsálemi közösségbe 
(Lk 24,33–35). Oda, ahonnan hamarosan elin-
dulnak az első tanítványok, hogy hirdessék az 
Evangéliumot „minden teremtménynek” (vö. Mk 
16,15). Hittanosainknak is szükségük van egy őket 
befogadó, élő keresztény közös ség tanúságtételé-
re. Itt láthatják és tanulhatják meg a gyakorlatban, 
hogy mit jelent keresztényként él ni, s válhatnak 
idővel ők maguk is elkötelezett kereszténnyé. E se-
 gítség nélkül azonban a legjobb tanítást is a ter-
méketlenség veszélye fenyegeti. 

A párbeszéd, a bizalom megteremtése, a tanítás 
érthetősége és az élethez való kapcsolása, vala-
mint a plébániai közösségbe való bevezetés csak 
néhány szempont, amelyek kellenek ahhoz, hogy 
valódi megértés jöjjön létre a hallgatóságban. Ezek 
megvalósítása, tudjuk, egyáltalán nem könnyű. 
A katekétának azonban mégis törekednie kell rá, 
méghozzá „azzal a bizonyossággal, hogy Isten ke-
gyelmével ezt meg is tudja tenni, s hogy a Szent-
lélek megörvendezteti azzal, hogy meg is teszi” 
(vö. A katekézis általános direktóriuma 146). Köszönet 
illeti a papokat, szerzeteseket és világi hitokta-
tókat, akiknek áldozatos munkáján keresztül ez 
gyakrabban megvalósul, mint gondolnánk. 
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