
808 

 

 

 

 

 

HITTAN TANTERV 

 

 

 

Miskolci Görög Katolikus Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Összeállította: Tóth Elek hittanár 

Átdolgozva 2008-ban 

Makkai László hittanár által 

 

 

 



 

 

 

809 

BEVEZETÉS 

 

I. A katekézis oktatási célja: Megismertetni Isten gondviselő szeretetét, Jézus 

örömhírét, tanítását és életét. Bemutatni és megismerni az Egyház életét. 

 

II. A katekézis nevelési célja: Bevezetni a gyermekeket a keresztény életbe, hogy az 

Egyház öntudatos tagjai legyenek. Segíteni a fiatalokat abban, megismert keresztény 

értékek készséggé váljanak életükben. Rávezetni őket arra az életérzésre, hogy Isten 

szerető Atyjuk és Barátjuk. 

 

III. A hitoktatás rendszeresen visszatérő feladatai 

- A tanulók életkorának megfelelő motiváltságú késztetése a napi imára, 

Szentírásolvasásra, a vasárnapi- és ünnepnapi szentmisén való részvételre, a 

gyakori szentáldozásra, a rendszeres szentgyónásra, a mindennapi szeretetre, 

önfegyelemre, önnevelésre, a becsületes munkára és kötelességteljesítésre. 

- Az életkornak megfelelő bibliai ismeretek elsajátítása. 

- Az egyházi év ünnepeinek megismerése és megélése. 

- Törekedni kell arra, hogy tanulóink a saját egyházközségükbe aktív tagként 

beépüljenek, hogy az iskolai közösség mellett, legyen olyan közösségük, amely 

keresztény életüknek segítő keretet ad. 

 

IV. Erkölcsi nevelés 

Nem az a jó keresztény, aki ismeri Jézus Krisztus tanítását, hanem az, aki Jézus 

tanítása szerint él, aki erre törekszik. Hitoktatásunknak és egész iskolai nevelésünknek 

sarkalatos pontja az, hogy diákjaiban készséggé váljon a keresztény erkölcsi élet. A 

tanuló minden egyes megnyilvánulását ennek a krisztusi útnak fényében szemléljük és 

irányítsuk. Erkölcsi nevelésünk fő összetevői: szeretet, felelősség, jó és rossz, 

önismeret, alázat, belső tartás, keresztény értékeink, szociális érzékenység, 

áldozatkészség, a jó keresése, a bűn kerülése (nem a büntetés miatt!), a többre való 

törekvés, erkölcsi és testi egészség. 

 

V. A liturgikus nevelés  

A Liturgia keresztény életünk csúcsa és forrása. Hogy ez valóban így legyen, erre 

lelkileg is rá kell vezetnünk a gyermekeket. A lelki életre nevelés mellett liturgikus 

életre is nevelnünk kell. Az alapvető gyakorlatok (keresztvetés, imádságok, 

köszönések, templomi viselkedés, stb.) elsajátítása mellett tanuljon meg a gyermek 

bekapcsolódni a Liturgiába úgy, hogy az végül is élete szerves részévé váljon. A 

hittanórák vissza-visszatérő témájának kell lenni a liturgikus év megünneplésének. Az 

iskola keretein belül az osztálymisék és az iskola egész közösségének ünnepi 

Liturgiája a közösség valódi ünnepe legyen. 

 

VI. A hitoktatás speciális feladata 

Egyházi iskolánkban a tanulók a hitélet három különböző fokozatán álló családok 

gyermekei közül kerülnek ki, amire a hitoktatás és a hitre nevelés folyamatában 

figyelnünk kell. A hitoktató legyen mindig tudatában annak, hogy különböző hitbeli 

szinten álló gyermekek hitrenevelését végzi. Vigyázzon arra, hogy senki hitbeli 

állapotát ne minősítse.  

a. Gyakorló keresztény családok gyermekei: Olyan gyermekek, akik szüleikkel 

együtt egy adott egyházközség aktív tagjai. Rendszeresen részt vesznek az 
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istentiszteleti életben. Az ima és a keresztény erkölcs hozzátartozik családi 

életükhöz. 

- Az ő hitre nevelésükkor fontos szempontnak kell lenni a családban elkezdődött 

vallásos nevelés továbbvitelének, illetve megerősítésének.  

b. Magukat vallásosnak mondó, de egyházközséghez és s liturgikus élethez nem 

kötődő családok gyermekei: Olyan tanulóink, akiktől nem áll távol a vallás, de a 

gyakorlati kereszténység még nem megélt családjaikban. 

- Az ő nevelésüknél fontos az, hogy a csirájában meglévő hitet tudatos irányítással 

fokozatosan kibontsuk. Az imaélet elmélyítése, az egyházközséggel való 

kapcsolatfelvétel segítése fontos momentum nevelésükben. Törekedni kell arra, 

hogy a család egészét bevonjuk a liturgikus életbe. 

c. Olyan családok gyermekei, akik eddig közömbösek voltak vallási kérdésekben, de 

nyitottak a keresztény tanítás felé:  

- Az ő nevelésük sarkalatos pontja legyen az, hogy tisztán ismerhessék meg az 

Egyházat. Lássák példaadó életünket, hogy számukra is vonzó legyen a 

kereszténység. Nevelésükben be kell tartani a fokozatosságot. Olyan légkört kell 

kialakítani a hittanos közösségben és iskolánkban, hogy akarjon igazi keresztény 

lenni. Fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy lehetősége legyen fokozatosan 

elsajátítani az imaéletet. Hitismereti tudását fokozatosan építsük. Teremtsünk arra 

lehetőséget, hogy beszélgető órák kereteiben alkalma legyen a tanulóknak az őket 

érdeklő és izgató kérdések feltevésére. 

 

VI. A tanulók munkájának értékelése 
A tanulók munkájának értékelése fontos a diákok szempontjából, hogy visszajelzést 

kapjanak tevékenységükről. Az értékelés fő céljának azonban annak kell lenni, hogy 

inspirálja őket a továbblépésre. Értékelésünkkor vigyázzunk arra, hogy semmiképpen 

sem a szankcionálás, megtorlás érződjön belőle, hanem a fejlődés segítésének 

szándéka. Az értékelésnek át kell fognia a lexikális tudást, a társakkal való 

magatartást, a közösségre való figyelést, a hittanórákon való részvétel milyenségét, a 

saját egyházközségbe való bekapcsolódás szintjét, s nem utolsósorban a hitében való 

haladást. 

 

Tantervi követelmény: 

1. Alakuljon ki a gyermekben élményszerű Isten-fogalom, és a Vele való kapcsolat. 

2. Ismerje meg a keresztény élet alapvető elemeit. (Ima, templom, család, egyház, 

stb.) Kapcsolódjon be az egyház liturgikus életébe. 

3. Legyen meg benne a szándék a céltudatos, fegyelmezett életre, s igyekezzen a 

közösségért tevő ember lenni. 

4. Ismerje meg Jézus Krisztus életének főbb eseményeit. Az üdvösségtörténet fontos 

epizódjait. 

5. Aktív részese legyen a hittanóráknak. 
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ÉVFOLYAMONKÉNTI TÉMAKÖRÖK 

 

 

1.osztály: Isten családjában élünk (Keresztény környezetismeret: alapvető vallási ismeretek, 

bevezetés az Egyház életébe) 

 

2.osztály: Az emberszerető Isten (Keresztény hitünk rövid áttekintése a Hitvallás alapján) 

 

3.osztály: Jézus Krisztus Isten ígérete (Jézus Krisztus életének megismerése, felkészülés az 

első szentgyónásra és szentáldozásra) 

 

4.osztály: „Szentség a szenteknek” (Az Egyház szentségei, az Egyház liturgikus élete) 

 

5.osztály: „…az Írások szerint” (Ószövetségi ismeretek) 

 

6.osztály: Velünk az Isten! (Újszövetségi ismeretek) 

 

7.osztály: Krisztus tovább él Egyházában (Egyháztörténeti ismeretek) 

 

8.osztály: Hitünk és életünk  (Alapvető erkölcsi ismeretek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

812 

1. ÉVFOLYAM 

 

ISTEN CSALÁDJÁBAN ÉLÜNK 

(Keresztény környezetismeret) 

Heti 2 óra, évi 74 óra 

 

Oktatási cél: Ismerkedjenek meg a gyermekek az Úr Jézus életének főbb eseményeivel. 

Ismerjék meg Jézus Krisztust, mint az Atya küldöttjét. Evangéliumi történetek segítségével 

ismerkedjenek meg a keresztény élet sarkalatos elemeivel (szeretet, megbocsátás, bűn, 

felelősség, ima, stb.). Váljanak ismerőssé és érthetővé számukra a vallási jelek, főbb 

szimbólumok, az egyházi élet személyei és eseményei. Tanulja meg a fontosabb imádságokat. 

 

Nevelési cél: Közös élmények és cselekvések kapcsán alakuljon ki a közösségekhez (család, 

osztály, iskola) és a krisztusi közösséghez való tartozás érzése. Váljon a gyermek képessé 

arra, hogy imádságai személyes kapcsolatot jelentsenek Istennel. Tudjon odafigyelni társaira, 

nevelőire és családjára, mint értük felelőséget érző ember. 

 

Témakörök: 
 

1. témakör: Isten családja 

 Tervezett óraszám: 14 

1. Ismerkedés. Kik vagyunk. Ima. 

2. Isten a mi teremtő Atyánk. (Teremtés: mindent Istentől kaptunk.) 

3. Látogatás a templomban. 

4. A templom Isten háza. (3. Isten háza) 

5. A közösségek. Család, osztály, egyház. (1. Isten családja) 

6. Ismerkedés a templom berendezéseivel. (4. A szentély) 

7. A pap és segítői. (5. A pap és segítői) 

8. Az Istenszülő születésének ünnepe – Szeptember 8. 

9. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe – Szeptember 14.  (2. A kereszt) 

10. Az Istenszülő oltalmának ünnepe – Október 1. 

11. Ismétlés. 

12. Összefoglalás: Isten, templom, közösségünk. 

13. Közösségépítés és önfejlesztés. 

14. Közösségépítés és önfejlesztés. 

 

( A liturgikus órák feladata az ünnep történetének ismerete és az ünneppel kapcsolatos 

imádságok, énekek gyakorlása. Ezeket az órákat az adott ünnep előtt kell beiktatni a 

tanmenetbe. – A „közösségépítés és önfejlesztés” órák az aktuálisan előkerülő dolgok 

megbeszélése, önismeretet segítő játékos foglalkozások és a közösséget építő 

események megtartását szolgálják. Szertartások, elmélkedések, szituációs játékok, stb. 

A liturgikus órákhoz hasonlóan az adott alkalommal lehet felhasználni ezeket az 

órákat.) 

 

2. témakör: Isten családjának élete 

 Tervezett óraszám 12. 

15. Példaképeink: akiket szeretünk és utánzunk. (6. Ikonok) 

16. Társaink: figyeljünk egymásra. Közösségerősítő játékok. (6. Ikonok 35.o.) 

17. Imádságaink. Hogyan kell imádkozni?  Az egyéni ima. (7. Istenhez imádkozunk) 

18. Imádságaink. A közösség imája a Szent Liturgia. (8. A Szent Liturgia) 
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19. Imádságaink. Milyen dolgokért imádkozunk? (9. Imádkozik az Egyház) 

20. Az Evangéliumos könyv. A Biblia. (10. Isten szavát hallgatjuk) 

21. Szent Miklós püspök. (11. Szent Miklós élete) 

22. Ismétlés. 

23. Összefoglalás: Közösségben élünk, felelősek vagyunk egymás iránt. 

24. Szent Mihály főangyal és a többi égi erők ünnepe – November 8. 

25. Az Istenszülő templomba vezetésének ünnepe – November 21. 

26. Szent Miklós püspök ünnepe – December 6. 

 

3. Témakör: Isten fia emberré lett 

 Tervezett óraszám: 6 

27. Örömhírvétel. (12. Mária örömhírt kap) 

28. Jézus Krisztus születése. (13. Jézus Krisztus születése) 

29. Jézus Krisztus születése. 

30. Karácsonyi készület.  

31. Ismétlés. 

32. Összefoglalás: Karácsony eseményei. 

 

4. Témakör: Jézus Krisztus élete és tanítása (Megkeresztelkedés és főparancsok) 

 Tervezett óraszám: 14  

33. Jézus Krisztus megkeresztelkedése. (14. Jézus Krisztus megkeresztelkedése) 

34. A keresztelés. (Hogyan történik a keresztelés? Az Egyház tagjai leszünk.) 

35. Ki követ el bűnt? A bűn fogalma. Tudom – akarom. 

36. A lélek tisztasága. (Test – lélek. Angyal, ember, állat különbségei). 

37. Jézus tanítványokat választ. Apostolok. 

38. A két főparancs. Az irgalmas szamaritánus története. 

39. A tékozló fiú története. 

40. Ismétlés. 

41. Összefoglalás: Jézus Krisztus közöttünk élt. 

42. Jézus megkeresztelkedésének ünnepe – Január 6. 

43. A három főpap ünnepe – Január 30. 

44. Jézus bemutatása a templomban – Február 2. 

45. Közösségépítés és önfejlesztés. 

46. Közösségépítés és önfejlesztés. 

 

 

5. Témakör: Jézus Krisztus élete és tanítása (Szenvedéstörténet és föltámadás) 

 Tervezett óraszám: 14. 

47. A Nagyböjt. Mi a böjt és mi az értelme? Hogyan böjtölünk. (19. Az útjelzők) 

48. Az Úrszínváltozás. Jézus Krisztus megmutatja tanítványainak, hogy ő Isten Fia. 

49. Példabeszédek. Az irgalmas szamaritánus. 

50. Jézus csodatételei. Kánai mennyegző. Gyógyítások. Kenyérszaporítás. 

51. Lázár föltámasztása. 

52. Bevonulás Jeruzsálembe. (22. Jézus bevonulása Jeruzsálembe) 

53. A titkos vacsora. (23. Nagyhét – Szenthét – 116.o.) Szent Liturgia 

54. Jézus Krisztus kereszthalála. (23. Nagyhét – Szenthét – 117.o.) 

55. Jézus Krisztus feltámadása. Megjelenései. 

56. Tamásvasárnap. (25. Találkozás a Feltámadottal) 

57. Látogatás a templomban. 

58. Ismétlés. 
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59. Összefoglalás: a Megváltás nagy eseményei. 

60. Nagyhét és fényeshét. A Húsvéthoz kapcsolódó ünnepeink. 

61. Közösségépítés és önfejlesztés. 

62. Közösségépítés és önfejlesztés. 

 

6. Témakör: Isten népe 

 Tervezett óraszám: 12 

63. Az Istenszülő Szűz Mária. Égi Édesanyánk. (26. Istenszülő – édesanyánk). 

64. Mennybemenetel. Az apostolok küldetése és feladata.  

65. A Szentlélek eljövetele. Az Egyház születése.  

66. Jézus – apostol – püspök – pap.  

67. Életünk felajánlása. (15. A mi ajándékunk Istennek) 

68. Jézus önmagát adja nekünk. (16. Jézus Krisztus önmagát ajándékozza nekünk) 

69. Velünk az Isten! (17. Isten megáld minket) 

70. Szükség van rám. Helyem a családban, a közösségben és az Egyházban. (20. Az 

útitársak) 

71. Ismétlés. 

72. Összefoglalás: Keresztény életünk a közösségben való élet. 

73. Közösségépítés és önfejlesztés. 

74. Közösségépítés és önfejlesztés. 
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2. ÉVFOLYAM 

 

 

AZ EMBERSZERETŐ ISTEN 

(Keresztény hitünk rövid áttekintése a Hitvallás alapján) 

Heti 2 óra, évi 74 óra 

 

Oktatási cél: A második osztályos tanulóknak el kell sajátítani a hittel kapcsolatos alapvető 

tudnivalókat. Isten, Szentháromság, Egyház, bűn és bűnbocsánat. Tovább kell bővíteniük az 

üdvösségtörténet eseményeinek ismeretét. Meg kell tanulniuk alapvető imádságokat. 

 

Nevelési cél: Segíteni kell a gyermeket annak felismerésében, hogy Isten végtelenül szereti 

őt. Hívja követésére és az élet igazi értékeire tanítja őt. Fel kell ébreszteni benne az igényt 

arra, hogy szentségekkel való találkozása akart legyen Készséggé váljon benne az egyéni 

imádság, mint a Barátjával való beszélgetés. 

 

 

Témakörök: 

 

1. Témakör: Hiszek egy Istenben 

Tervezett óraszám: 14 

1. Ismerkedés a könyvünkkel. A füzetvezetés szabályai és gyakorlata. 

2. Látogatás a templomban. A templomi viselkedés. 

3. Hiszek. (1) A hit és a vallásos hit. 

4. Hiszek Istenben. (2) A teremtés – Van Isten. 

5. Hiszek Istennek. (3) Isten szól hozzánk: Ószövetség, Újszövetség. 

6. Hiszek Istenben. (4) Személyes válaszom Isten megszólítására. 

7. Az egy Isten: Szentháromság. (5) 

8. Ismétlés. 

9. Összefoglalás. 

10. Az Istenszülő születésének ünnepe – Szeptember 8. 

11. A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe – Szeptember 14. 

12. Az Istenszülő oltalmának ünnepe – Október 1. 

13. Közösségépítés és önfejlesztés. 

14. Közösségépítés és önfejlesztés. 

 

2. Témakör: Hiszek az Atyában 

Tervezett óraszám: 12 

15. Az örök és mindenható Isten (6)  

16. Mennynek és földnek Teremtője (7) 

17. Hálaadás Isten szeretetéért. Kapcsolat Vele: Hogyan imádkozzunk? 

18. A közösség hálaadása a Szent Liturgia.  

19. A Tízparancsolat.  

20. A két fő parancs. 

21. Ismétlés. 

22. Összefoglalás. 

23. Szent Mihály főangyal és a többi égi erők ünnepe – November 8. 

24. Az Istenszülő templomba vezetésének ünnepe – November 21. 

25. Szent Miklós püspök ünnepe – December 6. 

26. Szent Miklós – Mikulás. Apostol, püspök, pap. 
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3. Témakör: Hiszek Jézus Krisztusban 

27. Jézus Krisztus az Úr (8) 

28. Emberré lett (9). Örömhírvétel. 

29. Emberré lett (9). Karácsony eseményei 

30. Jézus Krisztus születése, karácsonyi készület. 

31. Ismétlés. 

32. Összefoglalás: Megtestesülés. 

 

4. Témakör: Jézus Krisztus  

Tervezett óraszám: 14 

33. Jézus tanít: milyen az Isten? (10/a) A tékozló fiú története. 

34. Jézus imádkozni tanít (10/b) Amit a Miatyánkról tudni kell. 

35. Jézus tanít: hogyan éljen az ember? (11) Az irgalmas szamaritánus 

története. (Ismétlés: A főparancs – ld. 20 óra) 

36. A gyógyító Jézus. (12) Test és lélek orvosa. Mit tanultunk a bűnről? 

37. A megbocsátó Jézus. (13) Zakeus története. Bűnbánat – bűnbocsánat. 

38. Szűz Mária, az Úr Jézus édesanyja. (14) 

39. Ismétlés, összefoglalás. 

40. Számonkérés. 

41. Látogatás a templomban. 

42. Jézus Krisztus megkeresztelkedésének ünnepe – Január 6. 

43. A három főpap ünnepe – Január 30. 

44. Jézus bemutatása a templomban – Február 2. 

45. Közösségépítés és önfejlesztés. 

46. Közösségépítés és önfejlesztés. 

 

5. Témakör: Jézus Krisztus szenvedéstörténete és föltámadása 

Tervezett óraszám: 14 

47. A Nagyböjt. A készület és böjtölés. 

48. A Titkos Vacsora (15) 

49. Nagypéntek eseményei (15) 

50. A föltámadás (16) 

51. Húsvét eseményei  

52. A mennybemenetel (17) 

53. Jézus Krisztus valóságos ember és valóságos Isten (18) 

54. „És ismét eljövend dicsőséggel”. – Az „ítélet” alapja a felebaráti szeretet. 

55. Isten országa (20) 

56. Ismétlés. 

57. Összefoglalás. 

58. A húsvéti ünnepkör ünnepei. Nagyhét és fényeshét. 

59. Közösségépítés és önfejlesztés. 

60. Közösségépítés és önfejlesztés. 

 

6. Témakör: Hiszek a Szentlélekben. Az Egyház és a szentségek. 

Tervezett óraszám: 14 

61. A Szentlélek. Örömhírvétel. Vízkereszt. Pünkösd. (21) 

62. Az elevenítő lélek (22) 

63. Az Egyház: Isten népe. (23) 

64. Egy, szent, katolikus, apostoli. (24) 
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65. Szentségek Keresztség és bérmálás. (25/1) 

66. Szentségek Bűnbocsánat és Eukarisztia. (25/2 és 26/1) 

67. Szentségek Házasság, egyházi rend, betegek kenete. (26/2) 

68. Hiszem az örök életet (27) 

69. A cél elvesztése (28) 

70. Hitvallás szavakban és tettekben (29) 

71. Ismétlés. 

72. Összefoglalás. 

73. Közösségépítés és önfejlesztés. 

74. Közösségépítés és önfejlesztés.  
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3. ÉVFOLYAM 

 

JÉZUS KRISZTUS ISTEN ÍGÉRETE 

(Jézus Krisztus életének megismerése. Felkészítés az első szentgyónásra és szentáldozásra) 

Heti 2 óra, évi 74 óra. 

 

Oktatási cél: A harmadik évfolyamban a gyermeknek már meg kell ismernie Jézus Krisztus 

életét, legfontosabb tanítását. El kell sajátítania a bűnbánat szentségével és az Eukarisztiával 

kapcsolatos tudnivalókat. Meg kell tanulniuk a Szentírás használatát. 

 

Nevelési cél: A gyermeket arra az életérzésre kell rávezetni, hogy a Jézust követő ember 

válasza Isten végtelen szeretetére a Krisztus szerinti élet és a vele való rendszeres kapcsolat az 

imádságban és az Eukarisztiában. Arra kell nevelésének irányulnia, hogy lelkileg érett legyen 

a szentségek tudatos vételére. 

 

Témakörök: 
 

1. Témakör: Isten ígérete: Jézus Krisztus. Jézus születése és gyermekkora. 

Tervezett óraszám: 16 

1. Bevezetés.  

2. Isten ígérete számunkra Isten Fia. (1) 

3. Ki követ el bűnt? A bűn az útról való letérés. (1/2) 

4. Isten megígéri, hogy segít visszatérni az útra. (1/3)  

5. Mária és az ígéret beteljesedése (2) József és az ígéret beteljesedése (3) 

6. Jézus Krisztus születése. (4) 

7. Jézus Krisztus bemutatása a templomban. (5) 

8. Menekülés Egyiptomba. (6) 

9. A 12 éves Jézus a templomban. (7) 

10. Ismétlés. 

11. Összefoglalás. 

12. Az Istenszülő születése – szeptember 8. 

13. A Szent Kereszt fölmagasztalása – szeptember 14. 

14. Az Istenszülő oltalmának ünnepe – október 1. 

15. Közösségépítés és önfejlesztés. 

16. Közösségépítés és önfejlesztés. 

 

2. Témakör: Jézus Krisztus tanítói életének kezdete 

Tervezett óraszám: 16 

17. Keresztelő Szent János, az előhírnök. (8) 

18. Jézus Krisztus megkeresztelkedése. (9) 

19. A négy evangélista. (10) 

20. Jézus megkísértése a pusztában. (11) 

21. Jézus segít a kísértéseket legyőzni. (12) 

22. Jézus 12 tanítványt választ. (13) 

23. Jézus az Ígéret. (14) 

24. Jézus első csodáját teszi. (15) 

25. Ismétlés. 

26. Összefoglalás. 

27. Szent Mihály főangyal és az összes mennyei erők ünnepe – november 8. 

28. Az Istenszülő bevezetése a templomba – november 21. 
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29. Szent Miklós püspök ünnepe – december 6. 

30. Az Istenszülő szeplőtelen fogantatása – december 8. 

31. Közösségépítés és önfejlesztés. 

32. Közösségépítés és önfejlesztés. 

 

3. Témakör: A tanító és gyógyító Krisztus 

Tervezett óraszám: 14 

33. Jézus a mi tanítónk. (16) 

34. Jézus a szívünkbe lát. (17) Zakeus története. 

35. Jézus segít. (18) A vihar lecsendesítése. A helyes imádság. 

36. Jézus új magatartásra tanít. (19/1) Gondoskodás másokról. A 

kenyérszaporítás. 

37. Jézus új magatartásra tanít. (19/2) Az alázat. Vámos és farizeus. – A 

köszönet. A tíz leprás története. 

38. Jézus új magatartásra tanít. (19/3) Jézus szavának fontossága. Mária és 

Márta. – Az özvegyasszony adománya. Az apostolok versengése. A két 

testvér. 

39. Jézus meggyógyít minket. (20) Péter anyósa. A béna meggyógyítása.  Jézus 

lelkünk és testünk orvosa (21)  

40. A két fő parancs. (20/2) Az irgalmas szamaritánus története. 

41. Jézus és a szombati nyugalom törvénye. (22) 

42. Jézus megmutatja nekünk, kicsoda Ő. (23) Az Úrszínváltozás. 

43. Ismétlés. 

44. Összefoglalás. 

     Jézus Krisztus megkeresztelkedésének ünnepe – január 6. 

     A három főpap ünnepe – január 30. 

     Jézus Krisztus találkozása Simeonnal – február 2. 

                            Az örömhírvétel ünnepe
1
 

45. Közösségépítés és önfejlesztés. 

46. Közösségépítés és önfejlesztés. 

 

4. Témakör: Jézus Krisztus szenvedéstörténete és föltámadása 

Tervezett óraszám: 15 

47. A nagyböjt. Készület.
2
 

48. Jézus Krisztus az élet ura. (24) A százados leánya. A naimi ifjú. Lázár 

föltámasztása. 

49. Jézus a mi Királyunk. Virágvasárnap. (25) 

50. Jézus a mennyországról tanít 1. (26) 

51. Jézus a mennyországról tanít 2. 

52. A Titkos vacsora (27) 

53. Nagypéntek (28) 

54. Húsvét eseményei 1. (29) 

55. Húsvét eseményei 2. 

56. Mennybemenetel. 

57. Pünkösd. A Szentlélek. 

58. Ismétlés. 

59. Összefoglalás. 

                                                           
1
 Az ünnepeknek külön tanórát nem tartunk, mivel már tananyagként tanultuk. Az ünnepekhez közeli órán 

ismétlésként átbeszéljük, illetve a szükséges liturgikus részt áttekintjük. 
2
 A Nagyböjtöt megelőző órán. 



 

 

 

820 

60. Közösségépítés és önfejlesztés. 

61. Közösségépítés és önfejlesztés. 

 

5. Témakör: Bűnbocsánat és Eukarisztia 

Tervezett óraszám: 13 

62. Ki követ el bűnt? A bűn természete és fajai. 

63. A szentgyónás (32) Biblikus megalapozás. Zakeus története. A vámos és 

farizeus. A tékozló fiú. Az utolsó ítélet. A megbocsátás (Mt 6,14-21) 

64. Hogyan gyónjunk? Készület és gyakorlata. 

65. A Szent Liturgia és az áldozás (31) 

66. Amit az Eukarisztiáról tudni kell.  

67. Ismétlés. 

68. Összefoglalás. 

69. Közösségépítés és önfejlesztés. 

70. Közösségépítés és önfejlesztés. 

71. Látogatás a templomban. 

72. Elsőáldozók lettünk. Élményeink, benyomásaink, terveink. 

73. Nyári ünnepeink.  

 Keresztelő Szent János születése – június 24. 

Keresztelő Szent János fejvétele – augusztus 29. 

Szent Illés próféta – Július 20. 

74. Urunk színeváltozása – augusztus 6. 

Az Istenszülő elhunyta és mennybevétele – augusztus 15. 
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4. ÉVFOLYAM 

 

 

SZENTSÉG A SZENTEKNEK 

(A szentségek. Az Egyház liturgikus élete) 

Heti 2 óra, évi 74 óra 

 

Oktatási cél: A tanulók ismereteinek bővítése a liturgikus cselekmények, helyek, idők, 

ünnepek területén. A Szentségek behatóbb megismerése. Bevezetés a Szent Liturgia és a 

szentségek teológiájába. 

 

Nevelési cél: Arra nevelni a tanulókat, hogy figyelmesen, odaadóan és értő módon vegyenek 

részt az Egyház liturgikus életében, s számukra ez élmény legyen. 

 

Témakörök: 
 

1. Témakör: A keresztények közösségi élete és a templom 

Tervezett óraszám: 12 

1. Bevezetés. Mit tanultunk a szentségekről eddig? 

2. Az imádság. Az egyéni és közösségi ima. Liturgia. (1) 

3. Az ősegyház liturgikus élete (2) 

4. Látogatás a templomban 

5. A templom és berendezése (3) 

6. Az első keresztények élete (4) 

7. Ismétlés és összefoglalás 

8. Az Istenszülő születése – szeptember 8. 

9. A Szent Kereszt felmagasztalása – szeptember 14. 

10. Az Istenszülő oltalmának ünnepe – október 1. 

11. Közösségépítés és önfejlesztés. 

12. Közösségépítés és önfejlesztés. 

 

2. Témakör: A keresztség szentsége 

Tervezett óraszám: 8 

13. A keresztséggel az Egyházba lépünk (5), „Távozz Sátán!” (6) 

14. Ragaszkodás Krisztushoz (7) 

15. Az olaj: öröm és gyógyítás (8) 

16. A víz: halál vagy élet? (9), Az igazság köntöse (10) 

17. Ismétlés és összefoglalás. 

18. Szent Mihály és az összes mennyei erők ünnepe – november 8. 

19. Az Istenszülő templomba vezetésének ünnepe – november 21. 

20. Közösségépítés és önfejlesztés. 

 

3. Témakör: A bérmálás szentsége 

Tervezett óraszám: 12 

21. Személyes pünkösdünk (11), „A Szentlélek ajándékának pecsétje” (12) 

22. Vég nélküli élet Isten Országában (13), Új életet élünk (14) 

23. Belépünk az Egyházba (15) 

24. Hitjelöltek régen és ma (16) 

25. Megkereszteltek vállalom (17), Ismétlés, összefoglalás. 

26. A keresztség és bérmálás. 
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27. Szent Miklós püspök ünnepe – december 6. 

28. Az Istenszülő szeplőtelen fogantatásának ünnepe – december 8. 

29. Jézus Krisztus születése – december 25. 

30. Jézus Krisztus körülmetélése – január 1. 

31. Közösségépítés és önfejlesztés. 

32. Közösségépítés és önfejlesztés. 

 

4. Témakör: Az Eukarisztia szentsége – A Szent Liturgia tanító része (hitjelöltek 

liturgiája) 

Tervezett óraszám: 12 

33. Az Egyház összegyülekezik és imádkozik (18) 

34. A kenyér és bor élőkészítése (19) 

35. A kezdő áldás (20), A békesség ekténia (21) 

36. Az antifónák (22) 

37. „Istennek Egyszülött Fia” (23), A kisbemenet (24) 

38. Háromszorszent (25) 

39. Apostol (26), evangélium (27), prédikáció 

40. Ismétlés és összefoglalás (28) 

41. Jézus Krisztus megkeresztelkedése – január 6. 

42. A három szent főpap ünnepe – január 30.  

Jézus találkozása Simeonnal – február 2. 

43. Közösségépítés és önfejlesztés. 

44. Közösségépítés és önfejlesztés. 

 

5. Témakör: Az Eukarisztia szentsége – A Szent Liturgia áldozati része (hívők 

liturgiája) 

Tervezett óraszám: 12 

45. „Kik a kerubokat” (29) 

46. „Szeressük egymást” (30), Hitvallás (31) 

47. Felajánlás (32) és átváltoztatás (33) 

48. Az Istenszülő személye a liturgiában. „Valóban méltó” (34) 

49. Miatyánk (35) és szentáldozás (36) 

50. A Szent Liturgia szentáldozás utáni része (37) 

51. Ismétlés és összefoglalás: A Szent Liturgia (38)  

52. Egész életünk liturgia (39), Napi imádságaink (40) 

53. Az Előszenteltek liturgiája (41) 

54. A Nagyhét liturgiája
3
 (42) 

55. A föltámadási liturgia
4
 (43) 

56. Közösségépítés és önfejlesztés. 

 

6. Témakör: A bűnbocsánat szentsége és a betegek kenetének szentsége 

57. A bűn (44) és bűnbánat (45) 

58. A bűnbocsánat szentségének kiszolgálása, a gyónás (46) 

59. A betegek kenete 1. A gyógyító Jézus (47) 

60. A betegek kenete 2 (48), „Lelkek és testek orvosa…” (49) 

61. Ismétlés és összefoglalás 

 

7. Témakör: A házasság szentsége és az egyházi rend szentsége 

                                                           
3
 A húsvéti ünnepkörhöz igazodóan 

4
 A húsvéti ünnepkörhöz igazodóan 
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Tervezett óraszám: 74 

62. A házasság szentsége (50-51) 

63. Isten vezetőket ad az Egyháznak (52) 

64. Az apostolutódok és segítőik (53) 

65. Isten népének szolgái (54) 

66. Ismétlés és összefoglalás, Szolgálatra készülünk (55) 

 

8. Témakör: Szertartások és szentelmények 

Tervezett óraszám: 8 

67. Az alkonyati istentisztelet (vecsernye) (56) 

68. A reggeli istentisztelet (utrenye) (57) 

69. A temetési szertartás (58) 

70. Egyéb szentelmények és szertartások (59) 

71. Összefoglalás 1.: a szentségek 

72. Összefoglalás 2.: a szentségek 

73. Közösségépítés és önfejlesztés. 

74. Közösségépítés és önfejlesztés. 
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5.ÉVFOLYAM 

 

AZ ÍRÁSOK SZERINT 

(Ószövetségi ismeretek) 

Heti 2 óra, évi 74 

 

Oktatási cél: Bemutatni és megismertetni a tanulókkal azt, hogy a zsidóság a maga 

történelmében hogyan tapasztalta meg az üdvösséget ígérő Isten jelenlétét, gondoskodó 

szeretetének működését, és hogyan próbálta megrajzolni titokzatos Istenének képét. – 

Nyerjenek a gyermekek alapvető bibliai ismereteket. 

 

Nevelési cél: Segíteni a tanulót annak tudatosításában, hogy az ő életében is jelen van a 

gondviselő Isten, aki mindnyájunkat meghív az örök boldogságra. Szeresse meg, és 

rendszeresen olvassa a Szentírást, annak ószövetségi könyveit is. Tanulja meg az Egyház 

tanítása szerint értelmezni és alkalmazni. 

 

Témakörök: 

 

1. Témakör: Általános bevezető a Szentírásba 

Tervezett óraszám: 10 

1. Mi a Biblia? (1/1) 

2. Az ószövetségi Szentírás könyveinek csoportosítása. A Biblia kezelése. 

3. Szükségünk van-e az Ószövetségre? (2) 

4. Az Ószövetség földrajza. 

5. Ismétlés. 

6. Összefoglalás. 

7. Az Istenszülő születése – szeptember 8. 

A Szent Kereszt felmagasztalása – szeptember 14. 

8. Az Istenszülő oltalmának ünnepe – október 1. 

9. Közösségépítés és önfejlesztés. 

10. Közösségépítés és önfejlesztés. 

 

2. Témakör: A Törvény könyvei – Az első öt könyv 

Tervezett óraszám 16 

11. A világ teremtése. Az első teremtéstörténet. (4/1) 

12. A második teremtéstörténet (4/2) 

13. Káin és Ábel (5) 

14. Noé története, Bábel tornya. 

15. Ábrahám és Sára (6) 

16. Izsák és Rebekka (6) 

17. Jákob és Ézsau (7) 

18. József és testvérei (8) 

19. Mózes (9) 

20. Az Egyiptomból való kivonulás (10) 

21. A pusztai vándorlás (10) 

22. Ismétlés. 

23. Összefoglalás. 

24. Közösségépítés és önfejlesztés. 

25. Közösségépítés és önfejlesztés. 

26. Ünnepeink – liturgikus óra 
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3. Témakör: A történeti könyvek 

  Tervezett óraszám: 19 

27. Az Ígéret Földjének elfoglalása (11) 

28. A Bírák kora: Gedeon (12/1) 

29. A Bírák kora: Sámson (12/2) 

30. Sámuel próféta (13/1) 

31. Saul (13/2) 

32. Dávid király (14/1) 

33. Salamon király (14/2) 

34. Ismétlés és összefoglalás: Honfoglalás, bírák, első királyok 

35. Illés próféta (15) 

36. Illés próféta (15) 

37. A fogság és hazatérés (16) 

38. Mattatiás és fiai (17) 

39. Judit története (18/1) 

40. Eszter története (18/2) 

41. Ismétlés és összefoglalás 

42. Közösségépítés és önismeret 

43. Közösségépítés és önismeret 

44. Ünnepeink: liturgikus óra 

45. Ünnepeink: liturgikus óra 

 

4. Témakör: A prófétai könyvek 

Tervezett óraszám: 15 

46. Izaiás próféta (19/1) 

47. Izaiás próféta (19/2) 

48. Jeremiás próféta (20) 

49. Ezekiel könyve (21) 

50. Dániel könyve (22) 

51. A kis próféták: Ámosz, Ozeás, Mikeás, Szofóniás (23) 

52. A kis próféták: Náhum, Habakuk, Aggeus, Zakariás (24) 

53. A kis próféták: Makakiás, Abdiás, Joel (25/1) 

54. Jónás története (25/2) 

55. Ismétlés 

56. Összefoglalás 

57. Közösségépítés és önismeret 

58. Közösségépítés és önismeret 

59. Ünnepeink: liturgikus óra 

60. Ünnepeink: liturgikus óra 

 

5. Témakör: A bölcsességi könyvek 

  Tervezett óraszám: 14 

61. Jób könyve (26) 

62. Zsoltárok könyve 1. (27/1) 

63. Zsoltárok könyve 2. (27/2) 

64. A bölcsességi könyvek 1. (28/1) 

65. A bölcsességi könyvek 2. (28/2) 

66. Ismétlés 

67. Összefoglalás 
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68. Ószövetség és Újszövetség (29) 

69. Ószövetség és Újszövetség (30) 

70. Ismétlés: Mit tanultunk az Ószövetségi Szentírásról? 

71. Ismétlés: Mit tanultunk az Ószövetségi Szentírásról? 

72. Közösségépítés és önismeret 

73. Közösségépítés és önismeret 

74. Ünnepeink: liturgikus óra 
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6. ÉVFOLYAM 

 

VELÜNK AZ ISTEN! 
(Bevezetés az Újszövetségi Szentírásba) 

Heti 2 óra, évi 74 

 

 

Oktatási cél: Szerezze meg a tanuló az alapvető újszövetségi ismereteket. Kezelje otthonosan 

a Bibliát.  

 

Nevelési cél: A tanuló az Újszövetségi Szentírás szeretete által kerüljön még közelebb a 

mindenkit szerető Istenhez. Jézus Krisztusban találja meg az élete állandó útitársát.  

Témakörök: 

 

1. Témakör: Bevezetés az Újszövetségi Szentírásba 

Tervezett óraszám: 14 

1. Isten szava a Biblia. Ószövetség, Újszövetség. Evangélium. (1) 

2. Az Újszövetség keletkezése. (2) 

3. Az Újszövetség. Fordítások, kiadványok. A Biblia kezelése. 

4. Az újszövetség könyvei (3) 

5. Az Újszövetség földrajza (4/1) 

6. Az Újszövetség történelmi kerete (4/2) 

7. Ismétlés 

8. Összefoglalás 

9. Közösségépítés és önismeret 

10. Közösségépítés és önismeret 

11. Ünnepeink: liturgikus óra 

12. Ünnepeink: liturgikus óra 

 

2. Témakör: A szinoptikus evangéliumok 

Tervezett óraszám: 19 

13. Szent Máté apostol és evangélista (5) 

14. Máté evangéliumának üzenete 1. (6/1) 

15. Máté evangéliumának üzenete 2. (6/2) 

16. A hegyi beszéd (7) 

17. Máté evangéliumában található példabeszédek 1. (8/1) 

18. Máté evangéliumában található példabeszédek 2. (8/2) 

19. Szent Márk evangélista (9) 

20. A Márk evangélium üzenete (10) 

21. A Márk evangélium üzenete (10) 

22. Szent Lukács evangélista írása 1. (11/1) 

23. Szent Lukács evangélista írása 2. (11/2) 

24. Az irgalmasság evangéliuma (12) 

25. Az Istenszülő a Lukács evangéliumban (13) 

26. Ismétlés 

27. Összefoglalás 

28. Közösségépítés és önismeret 

29. Közösségépítés és önismeret 

30. Ünnepeink: liturgikus óra 

31. Ünnepeink: liturgikus óra 
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3. Témakör: Szent János evangéliuma 

Tervezett óraszám: 14 

32. János evangélista, a szeretett tanítvány (14) 

33. Jézus alakja Szent János evangéliumában 1. (15) 

34. Jézus alakja Szent János evangéliumában 2. (16) 

35. Képek János evangéliumából (Nikodémus, vakonszületett) (17/1) 

36. Képek János evangéliumából (a búcsúvacsora, Mária és János) (17/2) 

37. A szenvedéstörténet  

38. A húsvét örömhíre  

39. Ismétlés 

40. Összefoglalás 

41. Közösségépítés és önismeret 

42. Közösségépítés és önismeret 

43. Liturgikus óra: ünnepeink 

44. Liturgikus óra: ünnepeink  

 

4. Témakör: Az Apostolok Cselekedetei 

Tervezett óra: 10 

45. Az Apostolok Cselekedetei 1-7. fejezet (19/1) 

46. Az Apostolok Cselekedetei 1-7. fejezet (19/2) 

47. Az Apostolok Cselekedetei 8. fejezet  

48. Az Apostolok Cselekedetei 9. fejezet (20) 

49. Az Apostolok Cselekedetei 10-15. fejezet (21) 

50. Az Apostolok Cselekedetei 16-28. fejezet (22) 

51. Az Istenszülő alakja az Újszövetségi Szentírásban (108.o) 

52. Ismétlés 

53. Összefoglalás 

54. Liturgikus óra: ünnepeink 

 

5. Témakör: Az apostoli levelek 

Tervezett óraszám: 10 

55. Szent Pál levelei (Római, Korintusi, Galata) (23) 

56. Szent Pál levelei (Efezusi, Filippi, Kolosszei, Tesszalonikai) (24) 

57. Szent Pál levelei (Timóteus, Titusz, Filemon, Zsidó levél) (25) 

58. A katolikus levelek (26) 

59. A Jelenések Könyve (27) 

60. Ismétlés és összefoglalás 

61. Közösségépítés és önismeret 

62. Közösségépítés és önismeret 

63. Liturgikus óra: ünnepeink 

64. Liturgikus óra: ünnepeink 

 

6. Témakör: Az Újszövetség az Egyház életében 

Tervezett óraszám: 10 

65. Az Ószövetség az Újszövetségben (28/1) 

66. Az Ószövetség az Újszövetségben (28/2) 

67. Az Újszövetség az Egyházban (29/1) 

68. Az Újszövetség az egyházban (29/2) 

69. Az Újszövetség: mindennapi kenyerünk 

70. Ismétlés 
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71. Összefoglalás 

72. Közösségépítés és önismeret 

73. Közösségépítés és önismeret 

74. Liturgikus óra: nyári ünnepeink. 
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7. ÉVFOLYAM 

 

 

KRISZTUS TOVÁBB ÉL EGYHÁZÁBAN 

(Egyháztörténeti ismeretek) 

Heti 2 óra, évi 74 

 

Oktatási cél: Az Egyházában tovább élő Krisztust mutatjuk be az Egyház életéből vett képek 

segítségével. Arra törekszünk, hogy a tanuló korszerű ismereteket szerezzen az Egyház 

alapításáról, lényegéről, isteni és emberi sajátosságairól, életéről, szervezeteiről és céljáról. 

Igazából nem egyháztörténelmet akarunk nyújtani, hanem az egyházfogalmat mutatjuk be a 

történelem segítségével. 

 

Nevelési cél: Kialakítani a fiatalban azt az érzületet, hogy szeresse és vállalja Egyházát. 

Legyen vágya komolyabban kötődni az Egyház közösségéhez, hogy később az egyházi 

közösség aktív és tevékeny tagjává válhasson. 

 

 

Témakörök: 
 

1. Témakör:  Az Egyház életének indulása 

  Tervezett óraszám: 11 

1. Jézus Krisztus alapította az Egyházat. Apostolok, küldetésük. 

2. Jézus Krisztus kora. Történelmi környezetismeret. A hit terjedésének 

elősegítő tényezői (2) 

3. Az apostolok Pünkösd után. 

4. Az apostoli atyák kora  (3) 

5. A hitvallók kora (4) 

6. A vértanúk kora (5) 

7. A korai keresztény közösségek élete (6) 

8. Ismétlés 

9. Összefoglalás: Az első három század 

10. Liturgikus óra: ünnepeink. 

11. Közösségépítés és önismeret 

 

2. Témakör:  A nagy egyháztanítók kora 

  Tervezett óraszám: 12 

12. A kereszténység szabad (7) – Az Egyház gondjai (8) 

13. Az első egyetemes zsinat (9) 

14. Az egyiptomi remeték (10) Remete Szent Antal 

15. A szerzetesség kezdete (11) Nagy Szent Bazil 

16. Aranyszájú Szent János (12) 

17. A nyugati egyházatyák (13) Szent Ambrus és Szent Ágoston 

18. Az Egyház a római birodalom bukása után is él (14) 

19. Nagy Szent Gergely kora (15) 

20. Ismétlés 

21. Összefoglalás 

22. Liturgikus óra: ünnepeink 

23. Közösségépítés és önismeret 
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3. Témakör: Kereszténnyé lesz Európa 

Tervezett óraszám: 14 

24. Szent Benedek (16) 

25. A pápai állam létrejötte – A frankok (17) 

26. A képrombolás (18) Damaszkuszi Szent János (19) 

27. Szent Cirill és Szent Metód (20) 

28. Az oroszok megtérése (21) 

29. A magyarság és a kereszténység a honfoglalás előtt (22) 

30. Kereszténység a Kárpát-medencében a honfoglalás előtt (23) Bizánci 

térítők Magyarországon (24) 

31. A római katolikus egyházszervezet hazánkban (25) Szent István király 

32. Bizánci kapcsolatok az Árpádok korában (26) 

33. Magyar szentek (27)  

34. Ismétlés 

35. Összefoglalás  

36. Liturgikus óra 

37. Közösségépítés és önismeret 

 

4. Témakör: Az egyházszakadások 

Tervezett óraszám: 18 

38. A keleti egyházszakadás (28) 

39. A keresztes hadjáratok (29) 

40. Eretnekség és inkvizíció (30) 

41. Assisi Szent Ferenc és kora (31) 

42. Árpádházi Szent Erzsébet 

43. Tatárjárás. – Orosz szentek (33) 

44. A pápai tekintély hanyatlása – a szorongatott bizánci egyház (34) 

45. Az egység keresése (35) 

46. Luther Márton. Az evangélikusok (37) 

47. Kálvin János. A reformátusok (38) 

48. Morus Szent Tamás. Az angol szakadás. (39) 

49. Hitviták és katolikus megújulás. Szent Ignác, Pázmány Péter (40-41) 

50. Az egyház más földrészeken (43) 

51. A középkor meghatározó szerzetesrendjei (45) 

52. Ismétlés 

53. Összefoglalás 

54. Liturgikus óra 

55. Közösségépítés és önismeret 

 

5. Fejezet: Az egység útján 

Tervezett óraszám:  19 

56. Az Unió (46) 

57. A görög katolikusok helyzete a Munkácsi Egyházmegyében (47) 

58. A görög katolikusok Erdélyben és a Felvidéken (48) 

59. A Miskolci Apostoli Exarchátus létrejötte, múltja és jelene (48) 

60. Máriapócs (49) 

61. Az Egyház sorsa a felvilágosodás korában (50) 

62. A forradalmak és az Egyház (51) 

63. Megújul az egyházi élet. Don Bosco. (52) 

64. Küzdelem a Hajdúdorogi Egyházmegye felállításáért (53) 
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65. A Hajdúdorogi Egyházmegye felállítása. Első püspökei (54) 

66. A világháborúk és a keresztények (55) 

67. Az elhagyottak felkarolói. Korunk szentjei (56) 

68. Századunk hitvallói (57) 

69. A II. Vatikáni Zsinat. Az ökumenizmus (58) 

70. Görög katolikusok a világban (59) 

71. Hogyan él bennem Krisztus? (60) 

72. Ismétlés 

73. Összefoglalás 

74. Liturgikus óra 
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8. ÉVFOLYAM 

 

 

HITÜNK ÉS ÉLETÜNK 

(Alapvető hit és erkölcsi ismeretek) 

Heti 2 óra, évi 74 óra 

 

Oktatási cél: Ismerje meg a tanuló az alapvető erkölcsi fogalmakat, a krisztusi élet 

törvényeit. Legyen átfogó ismerete a keresztény hitről, amire a későbbiekben építeni tud 

majd. Célunk az, hogy az iskolából kikerülő tanulóink vázlatosan lássák a keresztény 

élethivatás tartalmát - A keresztény élethivatás: meghívás Jézus Krisztus követésére. Az 

ember küldetése a világban és az Egyházban. Házasság – család. Alapvető erkölcsi fogalmak. 

Törvény, lelkiismeret, felelősség, bűn, önismeret, önnevelés. Az igazi boldogság alapja a 

keresztény igényesség Jézus követésében, Isten és az Egyház parancsainak megtartásában. 

Főparancs. Tízparancs, az Egyház öt parancsa. Áldozatvállalás. Fiúk és lányok helyes 

kapcsolata. Keresztény családmodell. 

 

Nevelési cél: A tanuló élete legyen személyes válasz Isten üdvözítő szeretetére. 

 

 

Témakörök: 
 

1. Témakör: A kérdező és kereső ember 

Tervezett óraszám: 4 

1. Az élet nagy kérdései. (1) 

2. Célunk és boldogságunk (2) 

3. Válaszlehetőségek az élet nagy kérdéseivel szemben (3) 

4. Beszélgető óra
5
 

 

2. Témakör: Az ember útja Istenhez 

Tervezett óraszám: 4 

5. Milyen vallásokat ismerünk? (4) Mi a vallás? 

6. Gondolkodjunk: Van-e Isten? (5)  

7. Miért nem hisz mindenki? (6) 

8. Beszélgető óra 

 

3. Témakör: Isten üzenete 

  Tervezett óraszám: 8 

9. Isten megszólított bennünket (7) 

10. A Szentírás Isten írásba foglalt üzenete. Mit tanultunk eddig a Bibliáról (8) 

11. A kezünkben tartott Szentírás (9) 

12. A Szentírás első lapjai: a világ eredete, az ember, az élet feladata (10) 

13. Az üdvösségtörténet vázlata 1.(11) 

14. Az üdvösségtörténet vázlata 2. 

15. Ismétlés és összefoglalás 

16. Beszélgető óra 

 

4. Témakör: Az Atya küldötte: Jézus Krisztus 

                                                           
5
 A „beszélgető óra” az eddigiek során felmerült kérdések megbeszélésére szolgál. Az óra anyagát az előző 

órákon felvetődött kérdések alapján a tanár és a diákok közösen állítják össze az azt megelőző órán.  
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  Tervezett óraszám: 14 

17. Mit tanultunk Jézus Krisztusról? (13) 

18. Mit tanultunk Jézus Krisztusról? (14-15) 

19. Mit tanultunk Jézus Krisztusról? (16-17) 

20. Mit tanultunk Jézus Krisztusról? (18) 

21. A feltámadás hitünk központi kérdése (19) 

22. Az örömhír továbbadása (20) 

23. A Szentlélekkel együtt (21) 

24. Jézus kegyelme az apostolokban, az emberben, az Egyházban (22) 

25. Írások a kereszténység első századaiból (23) 

26. Az első keresztények (24) 

27. Beszélgető óra 

28. Beszélgető óra 

29. Ismétlés  

30. Összefoglalás 

 

6. Témakör: A hívő ember 

Tervezett óraszám: 4 

31. A hit (25) 

32. A fejlődő és veszélyeztetett hit (26) 

33. A keresztség és bérmálás (27) 

34. Beszélgető óra 

 

7. Témakör: Krisztus bennünk él 

Tervezett óraszám: 5 

35. Az ima (29) 

36. Isten és ember találkozása az áldozatban (30) 

37. A Szent Liturgia (31) 

38. A liturgikus év (32) 

39. Beszélgető óra 

 

8. Témakör:  Az Egyház küldetése a világban 

Tervezett óraszám: 12 

40. Szükség van-e Egyházra? Mi az Egyház? (33) 

41. A keresztények küldetése (35) 

42. A hivatásos papság (36) 

43. A szerzetesség (37) 

44. Tanúságtétel a családban: szeretet és szerelem (38) 

45. Házasság (39) 

46. A házasságra készülni kell (40) 

47. Szüleink és mi (41) 

48. Beszélgető óra 

49. Beszélgető óra 

50. Ismétlés 

51. Összefoglalás 

 

9. Témakör:  A parancsok, mint szerető gondoskodás 

  Tervezett óraszám: 13 

52. „Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” 

53. „Isten nevét hiába ne vedd” Keresztény vagyok, Krisztus nevét viselem! 
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54. „Az Úr napját szenteld meg!” (49) 

55. „Atyádat és anyádat tiszteld!” Szülők, testvérek, rokonok, barátok, 

embertársak, ellenségek. Felelősség, önállóság. 

56. „Ne ölj!” A testi, szellemi és lelki egészség kérdései. (46) 

57. „Ne paráználkodj!” Isten ajándéka a szexualitás. Minden jót rosszul is lehet 

használni. Veszélyek és kérdések. 

58. „Ne lopj!” (48) A munka és megbecsülése. A gazdagság veszélyei. (45) 

„Mások tulajdonát ne kívánd!” 

59. „Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!” (43. 44. 47.) 

60. „Felebarátod házastársát ne kívánd!” A házasság értéke. A problémáink, 

konfliktusaink megoldása.  

61. Ismétlés és összefoglalás 

62. Beszélgető óra 

63. Beszélgető óra 

64. Beszélgető óra 

 

9. Témakör: Veszélyek között 

Tervezett óraszám: 

65. A világ bűne. A bűn eredete és természetrajza. (50) 

66. A világ bűne: a mai világunk legnagyobb problémái. 

67. Jézus Krisztus válasza a bűnre: a megváltó szeretet 

68. A lelkiismeretünk fontossága. A halálos bűnök. (51) 

69. A bűnbánat és bűnbocsánat (51-52) 

70. Hogyan és mikor gyónjunk? (53-54) 

71. Ismétlés és összefoglalás 

72. Beszélgető óra 

73. Beszélgető óra 

74. Beszélgető óra 
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HITTAN 

szöveges értékelés 

Az első évfolyamon félévkor és a tanév végén, és a második évfolyamon félévkor 

 

 

 

Kiválóan megfelelt   Jól megfelelt   Megfelelt  Felzárkóztatásra szorul 

 

 

 

 

 

Hittani ismeretei: 

 

- Kiváló hittani ismeretekkel rendelkezik 

- Biztos tudása van alapvető hittanból 

- Bizonytalan a tudása alapvető hittanból 

- Hitismeretei nem érik el a korosztályának megfelelő szintet 

 

 

Órai írásbeli munkája: 

 

  Pontosan – áttekinthetően – elfogadhatóan dolgozik 

  Pontatlanul – hanyagul – rendszertelenül dolgozik 

 

 

Órai aktivitása: 

 

- az órai munkában aktívan részt vesz, gyakran jelentkezik 

- az órai munkában részt vesz, és időnként jelentkezik 

- az órai munkába való bekapcsolódásra időnként figyelmeztetni kell 

- az órai munkába csak többszöri felszólításra kapcsolódik be 

- az órai munkában passzív 

 

 

 

 

 

A második évfolyam végétől, minden évfolyamon az értékelés a tanév végén osztályzattal 

történik. A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok szerint 

értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  
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KATOLIKUS KERETTANTERV 
(római szertartású tanulók számára) 

 

 

 

 

H I T T A N 

 

tantárgy 

 

 

1-8. évfolyam 
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Bevezetés 

A katolikus iskola - fenntartója szerint - új iskolaszervezetként jelent meg napjainkban, de 

nem gyökértelenül. Előzményei mélyen belenyúlnak az ezeréves magyar hagyományba. 

Éltető szála a négy szerzetesrend által fenntartott gimnáziumban fennmaradt rossz emlékű 

félmúltunkban is. A rendszerváltás újból megadta a lehetőséget (1990) a teljes oktatási időre, 

a 6-18 éves korig való tervezésre-szervezésre. Katolikus iskolapolitikánknak így sokféle új 

feladatot kell megoldania. Ezek közül az egyik legfontosabb a hittantanterv cél- és 

feladatrendszerének kialakítása. Ez nemcsak az egységes keresztény szemlélet és gyakorlat 

alapját nyújtja - mint a szaktárgyak egyik részeleme -, hanem azok valláspedagógiai elv- és 

gyakorlatszemléleti irányvonalát is meghatározza.  

A tanterv készítésénél a következő szempontokat vettük figyelembe: 

a.) Ügyeltünk az iskolatípus szervezeti felépítésére. A folyamatosság és rendszeresség elve 

alapján elsősorban 12 évfolyamos felépítettségben gondolkodtunk (6+6 osztályos 

megoldásban). Ez a 6+6-os bontás nem elsősorban a hat évfolyamos gimnáziumok rendszerét, 

hanem sokkal inkább a tanulók életkori sajátosságait hivatott szolgálni. A fejlődéslélektan a 

12 éves kort tartja a gyermekek fejlődésében a racionális gondolkodás kezdetének. Ezért a 7. 

évfolyamtól kezdődően egységes üdvtörténeti szemléletben mutatja be a kerettanterv a 

tanítandó tananyagot. Az Ó- és Újszövetségi üdvtörténet megismertetése után az egyház 

történelmét mint üdvtörténetet mutatjuk be, majd az üdvtörténet misztériumait megjelenítő 

liturgia kereteiben tárgyaljuk a dogmatika alapvető tételeit, ezt követi az üdvtörténet erkölcsi 

tanulságainak bemutatása, végül az utolsó tanév anyagaként az üdvtörténet alapjait az ész 

fényében tárjuk fel a tanulók előtt.  

A tanterv természetesen 4+8 vagy 8+4 évfolyamos rendszerben ugyanúgy alkalmazható. 

Olyan 4 évfolyamos gimnáziumok esetében, amelyek nem vagy nem csak katolikus 

iskolákból vesznek fel tanulókat, szükséges, hogy a 4 gimnáziumi év alatt a 7-8. évfolyam Ó- 

és Újszövetség tananyagát is megtanítsák tekintettel a hittan érettségi vizsga követelményeire. 

Ajánlatos az első évfolyamon az Ó- és Újszövetséget, majd a három további évfolyamra 

elosztva a többi tantervi egységet megtanítani.  

b) A hittan kerettantervet a Catechesi Tradendae (Budapest, 1980. Szent István Társulat) és az 

Országos Hitoktatási Bizottság által kiadott kerettanterv irányelvei alapján igyekeztünk 

felépíteni és életre váltani, amely követendő célként jelöli meg az alábbiakat: 

„A tanításnak kerek egésznek kell lennie... minden komolyságával és éltető erejével” (CT 30). 

„Az anyag épsége iránti igény nem zárja ki a különböző részek egyensúlyban tartását, 

megfelelő elrendezését és rangsorolását.” - De „más nyelvet igényel a tanítás továbbadása az 

egyik embercsoport esetében, mint a másiknál” (CT 31). 

c) Az ismeretanyag kiválasztásánál figyelemmel voltunk az Oktatási Minisztérium által 

kiadott Kerettanterv célkitűzéseire és a katolikus iskolák kerettantervében szereplő más 

tantárgyblokkok anyagmegjelölésére is, hogy a vallásismeretek kellő tapasztalati anyagot 

kapjanak, és az elért készségszintekre támaszkodhassanak a feldolgozás és az alkalmazás 

során. 

d) A hittan tantárgy cél- és követelményrendszerét természetesen a katolikus iskolatípus is 

meghatározza, amelyben a hitoktatás a tantárgyi rendszer szerves része kötelező óraszámmal: 

évi 74 órában, heti 2 órás bontásban (Ktv. 81. § (1) a), Kerettantervi rendelet 8. § (3). Az elért 

eredményeket érdemjeggyel minősítjük, amelyet a tanulók bizonyítványában is feltüntetünk. 

Cél- és feladatrendszer 

A tantárgy célkitűzéseit az Általános Katekétikai Direktórium (Budapest, 1980. SZIT) alapján 

terveztük meg, amely határozottan mutatja a hitoktatók feladatát. A Direktórium a következő 

gondolatokat hangsúlyozza: 

„A keresztény életet minden életkorban és minden történelmi helyzetben Isten Igéjével 

világítsák meg” (D 20). 
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Mivel „a hitoktatás feladata, hogy segítse az embereket megvalósítani... az Istennel való 

közösséget, a keresztény örömhírt úgy kell előadnia, hogy nyilvánvalóvá váljék: általa kerül 

biztonságba az emberi élet legnagyobb értéke” (D 23). „Ezért a hitoktatásnak ápolnia kell és 

meg kell világítania az istenszeretet növekedését... és ennek az erénynek a megnyilvánulásait” 

(D 23). Tehát „nem elegendő, ha a hitoktatás csupán felébreszt valamilyen - jóllehet igaz - 

vallásos tapasztalatot: oda kell eljuttatnia az embert, hogy lassanként felfogja az isteni igazság 

teljességét” (D 24). 

A tanévek anyagának összeállításában nem feledkeztünk meg arról, hogy „Krisztus vezeti el 

az embert az Atyához azzal, hogy elküldi a Szentlelket Isten népéhez.” Ezért tanításunkban 

mindig Krisztus áll a középpontban, hiszen „az Egyház alapja Őbenne van” és „Őbenne nyeri 

el minden a megújulását”. Krisztus által jutunk el az Atyához. De ez az „Atyához vezető út a 

Szentlélekben nyílik meg” (D 41). 

Részleges célkitűzéseinket annak a zsinati tanításnak szellemében fogalmaztuk meg, amely 

hangsúlyozza, hogy összefüggéseket kell látnunk Isten és Krisztus misztériuma, valamint az 

emberi lét és az ember végső célja között, és eközben egyáltalában nem kell lekicsinyelnünk 

azokat a földi célokat, amelyeket egy-egy ember vagy közösség közvetlenül el akar érni 

Istentől kapott hivatása szerint. 

A rendszeresség és folyamatosság didaktikai alapelvét követve és az életkori sajátosságokhoz 

igazodva egy-egy fejlődési szakasz követelményének megfelelően az alsó hat évfolyam 

tananyagát alapnak tekintve építkeztünk. 

A kisiskolás kor érzelmi-értelmi-akarati jellemzőit figyelembe véve a vallási ismereteket 

csupán alapozzuk, és megindítjuk a gyermeket a keresztény életgyakorlatban. Az oktatásban a 

gyermekek közvetlen környezetükben (család, rokonok, emberek, osztály és templomi 

közösség) szerzett tapasztalataira és a Világlátó (a sajátosan keresztény szemléletű környezet- 

és természetismeret) tantárgy ismereteire építünk.  

A személyiségfejlődés következő szakaszában - figyelembe véve a közösségi élet felé 

fordulás, a szociális érzés és a tettrekészség tényezőinek megjelenését - a keresztény 

életgyakorlattal kapcsolatos problémák és megoldási lehetőségek ismeretkörét bővítjük és 

mélyítjük. Figyelembe vesszük, hogy ezek a gyermekek már képesek akarati életükben a jó és 

a rossz differenciáltabb szemléletére és ennek alapján gyakorlatuk formálására. Nevelésükben 

az önnevelés és a lelkiismeret-formálás feladatának fontosságát is hangsúlyozzuk. 

A serdülőkorúak adottságait figyelembe véve e korosztály tagjainak korábbi ismereteit 

hatékonyan bővítjük, és hangsúlyozzuk az ifjúkorban tudatosan vállalt katolikus életszemlélet 

és gyakorlat fontosságát. 

A tanterv követelményrendszere az elmélet és a keresztény élet összhangjának fontosságát 

hangsúlyozza. A tanulóktól elvárjuk, hogy minden életszakaszban - az életszakasz 

sajátosságainak megfelelően - szavakban és cselekedetekben tegyenek tanúságot Krisztus 

mellett. 

A tanterv megvalósításhoz módszertani szempontból az Általános Direktórium útmutatásait 

ajánljuk segítségül: 

A legfontosabb módszertani alapelv: „A jó emberi és keresztény kvalitások sokkal 

termékenyebbé teszik a katekézist, mint bármelyik módszer” (D 71). 

A hitoktatónak „mindig az írott vagy hagyományozott kinyilatkoztatást és az egyházi tanítást 

kell szem előtt tartania. Ezen kívül, bármelyik részletről is legyen szó, a katekétának pontosan 

kell tudnia, hogy az éppen tárgyalt anyagnak hogyan áll középpontjában Krisztus 

misztériuma; hogyan tanít ebben a részletkérdésben az egyház,... hogyan ünnepli ezt a 

liturgiában, és hogyan valósítja meg hívei életének gyakorlatában” (D 45). 

A „katekézis anyaga egészének Szentháromság-központúnak kell lennie” (D 41). 
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A katekézis történhet deduktív és induktív módszerrel: vagy az isteni világból indul ki, és 

eljut az emberig; vagy az emberi világból (bibliai események, liturgikus történések, az egyház 

és a mindennapi élet eseményei) indul ki, és eljut az isteni világhoz. 

„Olyan pedagógiai módszert kell kiválasztani, amely megfelel a hitoktatásban részt vevők 

közösségi körülményeinek” (D 46). 

„Minden emberi tanítás első követelménye,... hogy lehetővé tegye és felébressze a belső 

tevékenységet abban, akire irányul. A katekézissel tehát a hit belső aktusát kell felébreszteni” 

(D 75). 

A modern pedagógiai eszközök és a tanítás-technológiai ismeretek nagy segítséget nyújtanak 

az ismeretek elsajátításához és mélyebb, tartósabb megszilárdításához. Egyben segítséget 

nyújtanak az alkalmazásnál is. Így használható a foglalkozásokon az audiovizuális 

eszközöknek széles skálája, a rajz, a kép-meditáció a dramatizálás megoldásaival együtt. 

Az ellenőrzési és értékelési alapelvek megvalósításában a didaktika nyújtotta lehetőségekkel 

kell élnünk. Többek között a feladatlapos vizsgálódás különböző formáit is használhatjuk. 

Értékelésünkben figyelembe kell vennünk, hogy csak a vallásismeret elsajátítása mérhető és 

értékelhető. A hitbeli fejlődés foka, mértéke, annak őszintesége a kegyelem kérdése és Isten 

ítéletére tartozik. Alapszabályunk, hogy értékelésünk mindig nevelő szándékú legyen. 

Érdemjegyekkel büntetni igen veszélyes és a személyiség fejlődése szempontjából nagyon 

káros.  
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Évfolyamonkénti témakörök 

 

1. évfolyam (7 évesek) 

ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK 

(keresztény környezetismeret) 

 

2. évfolyam (8 évesek) 

JÉZUS HÍV 

(Jézus élete) 

 

3. évfolyam (9 évesek) 

TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL 

(felkészülés az elsőáldozásra) 

 

4. évfolyam (10 évesek) 

NÉPEM VAGYTOK – MONDJA AZ ÚR 

(erkölcstani ismeretek) 

 

5. évfolyam (11 évesek) 

AZ ÉLET ISTEN NÉPÉNEK KÖZÖSSÉGÉBEN 

(a liturgikus közösség) 

 

6. évfolyam (12 évesek) 

EGYHÁZUNK 

(kép az egyházról) 

 

7. évfolyam (13 évesek) 

AZ ÓSZÖVETSÉGI ÜDVTÖRTÉNET 

(ószövetségi bevezető és exegézis) 

 

8. évfolyam (14 évesek) 

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVTÖRTÉNET KEZDETE 

(újszövetségi bevezető és exegézis) 
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Évfolyamonkénti témakörök  
1. évfolyam 

Isten gyermekei vagyunk 

/keresztény környezetismeret/ 

Heti 2 óra, évi 74 óra 

 

Csatlakozva a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő „Világlátó” elnevezésű 

komplex tárgyhoz, a „keresztény környezetismeret” koncepcióban gondolkodunk. 

Gyermekeink mentális állapotához és élethelyzetéhez igazodva teljes egészet kívánunk 

nyújtani: rálátást hitünk alapjára és lényegére, Isten atyaságára, Jézus Krisztushoz való 

kapcsolódásunkra és az Egyházban való életünkre. - Szándékunk szerint eme alapvetés 

alkalmas kell legyen arra, hogy a további évfolyamok ide visszanyúlva bonthassák ki, 

részletezhessék és mélyíthessék el a hitbeli ismereteket és az élő kapcsolatokat. 

Cél- és feladatrendszer 

A foglalkozások segítsenek feldolgozni a gyermekek mindennapi tapasztalatait, élményeit. A 

fogalmi jellegű feldolgozást érzelmi megközelítéssel is ki kell egészítenünk. 

a.) Oktatási cél: Ismerkedjenek meg a gyermekek a történeti Jézus életének főbb 

eseményeivel. Ismerjék meg Jézus Krisztust mint az Atya küldöttét (kapcsolódva a karácsonyi 

és a húsvéti ünnepkörhöz). 

Ismerjék meg a jézusi tanítás sarkalatos elemeit néhány evangéliumi példabeszéd 

feldolgozásának tükrében. Váljanak számukra ismerőssé, érthetővé a vallási jelek, főbb 

szimbólumok; ismerkedjenek az egyházi élet személyeivel, eseményeivel és kellékeivel. 

b.) Nevelési cél: Közös élmények, cselekvések kapcsán az osztályközösség tagjai erősödjenek 

összetartozásukban. Közös áhítatélmények révén váljanak képessé személyes imádságra, de 

gyakorolják a közösségben végzett ima kötött, fegyelmezett formáit is. Jézus tanításának 

ismeretében tudatosan reflektáljanak személyes életük eseményeire, feladataira. 

c.) Módszertani alapelvek és javaslatok: 

Az első évben beiskolázott gyermekeket csak rövid időre köti le az alapvetően fogalmi 

gondolkodásra épülő ismeretszerzés: ebben az évfolyamban különösen fontos tehát a 

személyiség sokoldalúságát tekintetbe vevő, komplex módszerek alkalmazása. A jó hittanóra 

később sem törekedhet elsősorban ismeretközlésre és az ismeretek ellenőrzésére: a hitbe, a 

keresztény életbe kell bevezetni, belegyökereztetni a gyermekeket. 

Az anyag feldolgozásánál alkalmazzuk: az érzelmileg motivált, személyes jellegű 

beszélgetéseket; megfigyelések végeztetését; értékelések és ítéletalkotások ütköztetését; a 

dramatizálást; az élményrajzokat; az énekes-mozgásos és zenés gyakorlatokat; a rendszerezés, 

összefoglalás és értékelés rejtvényszerű és játékosan tesztelő feladatait; az áhítat perceinek 

képelmélkedésekkel s egyéb ihletett megoldásokkal történő motiválását. 

 

Szükséges taneszközök: tankönyv, füzet 

 

Tanári segédletek:  

Gyurkovics - Eisenbart: Isten gyermekei vagyunk /módszertani segédanyag/ Jel 1996 

Szemléltető képek Jézus életének legfőbb eseményeiről. 

A) Témakörök 

1. témakör  

Világunk, embertársaink 

Ismerkedünk (tervek, feladatok). 

Ismerkedünk (kapcsolatteremtő játékok). 

Ismerkedünk (bemutatjuk családjainkat). 

Ismerkedünk (megosztjuk eddigi életünk élményeit). 
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Beszélgetünk környező világunkról, amelyet Istentől kaptunk. 

Az élővilágról beszélgetünk (Isten az élet ura). 

A ránk bízott világról társalgunk (környezetvédelem). 

Az emberiségről - nemekről, emberfajtákról - beszélgetünk (testvérek vagyunk!). 

Részösszefoglalásként bemutatjuk a teremtő Istent. 

A családi életre figyelünk (kinek mi a szerepe, feladata; szeretet, egymás segítése; családi 

ima). 

A családi életre figyelünk (konfliktusok és feloldásuk: kiengesztelődés). 

Felidézzük a családi ünnepeket (megajándékozzuk egymást). 

A családi vendégeskedésekről (vendégszeretetről, a javak megosztásáról) beszélgetünk. 

Templomba megy a család. 

Kilépünk a családból: a szomszédokra, az utca embereire gondolunk. (a bizalom, az 

óvatosság, a megítélés kérdései). 

A betegekről és az öregekről (a másság elfogadásáról) beszélgetünk. 

Felidézzük az élet örömteli és szomorú pillanatait (Halottak napja kapcsán: a halál 

problémáját is érintjük). 

A gyermekek együttlétlétének örömeiről, szabályairól beszélgetünk. 

A gyermekek egymás közti konfliktusairól és a konfliktusok feloldásáról beszélgetünk. 

Részösszefoglalóként arra gondolunk, hogy embertársak között élünk. 

 

2. témakör  

Isten Fia emberré lett 

advent: az angyali üdvözlet (Isten megajándékoz minket); 

Mikulás-óra (megajándékozzuk egymást); 

Mária és József várja a gyermeket: várakozás, felkészülés; 

előkészület a karácsonyi történet dramatizálására; 

további előkészületek: ajándékkészítés; 

ünnepi karácsonyi óra; 

a napkeleti bölcsek látogatása (Jézus minden emberhez jön); 

összefoglaló óra a karácsonyi ünnepkörről; 

 

3. témakör  

Isten Fia köztünk élt 

Jézus a világ elé lép (tanítványok választása, a tanítványok életmódja); 

Jézus az Atya szeretetéről tanít (a tékozló fiú története); 

a tékozló fiú története: elmélyítés, dramatizálás; 

Jézus az emberszeretetről tanít (az irgalmas szamaritánus); 

az irgalmas szamaritánus története: elmélyítés, dramatizálás; 

Jézus részt vesz az emberek életében (a kánai mennyegző, a kenyérszaporítás); 

Jézus segít barátain (a vihar lecsendesítése); 

Jézus segít a betegeken és szomorkodókon (csodás gyógyítások); 

Jézus azt akarja, hogy boldogok legyünk; 

összefoglaló: a köztünk élő Istenember; 

ráhangolódás a szenvedéstörténetre: Jézus ellenségei; 

a rossz, a bűn az emberek életében; 

bevonulás Jeruzsálembe és az utolsó vacsora; 

Jézus szenvedett értünk és meghalt a kereszten; 

Jézus feltámadása: ünnepi húsvéti óra; 

Jézus feltámadása után találkozik övéivel; 

mi is találkozhatunk Vele: embertársainkban; 



 

 

 

844 

mi is találkozhatunk Vele: az eucharisztiában; 

mi is találkozhatunk Vele: Igéjében (a Szentírásról); 

a Lélek pünkösdi eljövetele: ünnepi pünkösdi óra; 

részösszefoglaló a húsvéti ünnepkörből; 

 

4. témakör  

Isten népe 

Isten családjának tagjai leszünk: a keresztelés; 

a kereszteléskor meghívót kapunk Isten országába; 

Jézus pásztorokra bízta népét: papok, püspökök, pápa; 

Isten népének ünnepi együttléte: a szentmise; 

mindennapjaink megszentelése: imamódok, imaformák (keresztvetés, Miatyánk); 

Jézus anyát is adott nekünk: Mária (Üdvözlégy...); 

élet az egyházközségben; 

részösszefoglalás az Egyházról (más keresztény felekezetekre való kitekintés az ökumené 

szellemében); 

összefoglaló az ünnepekről, ünnepkörökről (az egyházi év); 

csapatversenyek, tesztek az év folyamán tanultakból; 

rajzaink, munkáink összegyűjtése, rendezése kapcsán emlékezünk az év folyamán tanultakra; 

ünnepi hálaadó óra (kitekintés a nyári szünidőre); 

B) Alapkövetelmények 

Legyen a gyermeknek élményszerű fogalma Istenről mint gondviselő Atyáról, s ezt tudja is 

kifejezésre juttatni a maga értelmi-érzelmi szintjén. Ismerje és tudja elmondani Jézus életének 

főbb eseményeit kisebb segítséggel. Váljék tudatossá a gyermekben, hogy Jézus az Atya 

küldötte. Ismerje a karácsony, húsvét, pünkösd ünnepeinek tartalmát. Ismerje és értse a 

legelemibb vallási jeleket, szimbólumokat. Ismerje és szeresse az egyházat mint Isten népét, a 

Jézus Krisztusban hívők nagy családját, amelynek látható feje a római pápa. Ismerje a 

templom főbb liturgikus tárgyait, s tudjon a templomban megfelelő módon viselkedni, illetve 

a közös liturgiában részt venni. Tudja az alapvető imádságokat, az egyszerűbb egyházi 

énekeket.  

 Ellenőrzése, értékelés, minősítés 

Kérdésfeltevéssel, beszélgetéssel ellenőrizzük, hogy az órán elmondottakat mennyire értették 

meg, illetve tették magukévá a gyermekek. Rendszeresen ellenőrizzük a tanulók füzeteiben 

végzett tanulói tevékenységet.  

A helyes válaszokat, jó meglátásokat részesítjük dicséretben: ez serkenti a gyermekeket 

igyekezetükben. A hibás feleletet azonnal javítjuk, de sohasem elmarasztaló módon, hanem 

nagy szeretettel, tapintattal. Az értékelés változatos módon történik: szóbeli dicséret, jópont, a 

jutalmazás különböző formái: szentkép, csillag, elismerő kézfogás, stb. Első osztályban nincs 

osztályzás, a „megfelelt”, ”jól megfelelt” minősítést alkalmazzuk.  

Ajánlott tankönyv: 

Gyurkovics- Eisenbarth: Isten gyermekei vagyunk  

Ajánlott irodalom 

Eva Petrik: Gyermekeimmel (OMC, 1979) 

Heinz Manfred Schulz: Mit csinál a Jóisten egész nap? (OMC, 1980) 

Hilda Laible: Az első évek (OMC, 1971) 

Lene Mayer Skumanz: Jakab és Katalin (Herder, 1994) 

Lene Mayer Skumanz: Wenn du meinst, lieber Gott (St. Gabriel, 1987) 

Marielene Leist: Erste Erfahrungen mit Gott (Herder, 1981) 

Monika Nemetschek: Isten a gyermek életében (OMC, 1979) 
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2. évfolyam 

Jézus hív 

Heti 2 óra, évi 74 óra 

 

A második évfolyamos gyerekek már többnyire rendelkeznek az aetas discretionis adta 

tudással. Ez annyit jelent, hogy 8 éves korában a gyermek már meg tudja különböztetni a jót a 

rossztól, és kialakítható benne - természetesen megfelelő neveléssel - a helyes lelkiismeret. A 

keresztény gyermeknevelés szerint ebben a korban tudatosodik a bűn, a bűnbánat, a 

lelkiismeret fogalma. Ha lelkiismeretét helyesen formáljuk, a következő életkori szakasz, a 

kiskamaszkor különösebb problémát nem jelent. Nem lesz szükség korrekcióra, azaz a 

helytelen bűntudat vagy a rosszul értelmezett lelkismeret átalakítására. 

A Jézus hív c. hittankönyv a 2. évfolyamba járó gyermekek számára készült. E tankönyvből a 

gyermek megismerheti Jézust, megtanulhatja a hitvallást és a főbb imádságokat. 

Cél- és feladatrendszer 

a.) Oktatási cél: a 2. évfolyamban a gyermekeknek meg kell ismerniük az őket hívó Jézus 

életének és tanításának főbb mozzanatait az evangéliumok alapján. Emellett meg kell 

tanulniuk a Miatyánkot, az Üdvözlégyet, a Hiszekegyet (elemeiben), a szentmise főbb részeit 

és ismerniük kell a keresztség szentségét. 

b.) Nevelési cél: Segíteni kell a gyermeket annak felismerésében, hogy Jézus az ő barátja, aki 

hívja, szereti és tanítja őt. Készségessé kell tenni a gyermeket a Jézussal való szentségi 

találkozásra. 

c.) Módszertani javaslatok: a Tanári kézikönyv tartalmazza a 2. év anyagával kapcsolatos 

segítséget a hitoktató számára. Az óravázlatokban kitérünk az imádságokra, énekekre. Az 

elsajátítás megkönnyítésére és az életkori sajátosságokat figyelembe véve játékos, mozgásos, 

kreatív elemeket építünk be a foglalkozásokba. - Alkalmazott szemléltető módszerek: rajzos 

magyarázó; poster-kép; dia vetítés; flanel tábla. Az elmélyítéshez javasoljuk a bábozást és a 

dramatizálást. 

Szükséges taneszközök: tankönyv, füzet 

Tanári segédletek: szemléltető képek Jézus nyilvános működésének főbb eseményeiről. 

A) Témakörök 

1. témakör  

Jézus követésre hív 

az első tanítványok meghívása (Mk 1,16-20); te is Jézushoz tartozol, téged is hív; 

Jézus és a gyermekek (Mk 10,13-16); Jézusnak te mindig fontos vagy: meg akar áldani, vár a 

templomban; 

Lévi, a vámos meghívása (Mk 2,13-17 vagy Lk 5,27-32); Jézus mindenkit hív (ne ítéld el a 

másikat, hanem segíts neki jobbá válni; kövesd Jézust); 

a gazdag ifjú találkozása Jézussal (Mk 10,17-22); jó gyerek vagy; - mi az, ami még elválaszt 

Jézustól? (gumimaci); 

 

2. témakör  

Örömre hív 

a kánai menyegző (Jn 2,1-11); Jézus megmutatja isteni hatalmát (Isten és ember); 

a csodálatos kenyérszaporítás; a szentmise felajánlási része (Jn 6,1-15); 

összefoglaló ismétlés a meghívásokról; 

Jézus imádkozni tanít (Mt 6,7-9; Mt 6,9-16); akit szeretek, azzal jó beszélgetni; 

 

3. témakör  

A mennyei Atyához hív 
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Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved... (Abba - mennyország - 

szenteltessék meg); 

Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod (ki kell nyitni szívedet!); 

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma... (mi az, ami igazán fontos? - mindennapi 

kenyér - szentáldozás); 

Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is... (ne légy haragtartó - Mt 6,14-16); 

Mindenszentek - halottak napja (liturgikus óra); 

összefoglaló ismétlés - Jézus imádkozni tanít; 

számonkérés - feladatlap; 

Péter vallomása (Mt 16,13); Jézus az Isten Fia, aki értünk emberré lett; 

 

4. témakör  

Jézus testvérként hív 

Jézus születésére várva... (régtől fogva békülésre vár az ember Istennel); 

az angyali üdvözlet (Lk 1,26-38); Mária IGEN-t mond; te is kaptál Istentől feladatot; Ő a te 

igenedre is vár; 

Mária látogatása Erzsébetnél (Lk 1,39-57); a megosztott öröm - nagyobb öröm, sietve segíteni 

- a Magnificat; 

várakozásunk - advent (örömteli készülődés - adventi koszorú - feladat); 

Szent Miklós - a szent élete (az ajándékozó, osztó szeretet példaképe); 

Szent József - Mária segítője - a családok védőszentje; szeretet a családban (a 4. és 9. 

parancsolat); úton Betlehem felé - a szálláskeresés (Lk 2,1-7); te is készítsd szívedet a 

Kisjézusnak; 

készülődés Jézus születésének megünneplésére; a legfontosabb a szeretet (mi kell egy 

kisbabának?); 

Jézus születése és első látogatói - a pásztorok; 

karácsonyi készülődés, szívmelengetés; 

Jézus bemutatása a templomban (Lk 2,22-35); a közösségnek bemutatják a Gyermeket - 

Simeon és Anna vágyakozása; 

a napkeleti bölcsek látogatása (Mt 2,1-12); 

Jézus az egész világ Megváltója - az Egyház egyetemes (katolikus) jellege; 

ismétlő összefoglalás - Jézus születése; 

tudáspróba; 

a názáreti otthon (Lk 2,39-41); növekszik bölcsességben és kedvességben.. ; neked is ezt kell 

tenned!; 

a 12 éves Jézus a templomban (Lk 2,41-52); számára Isten ügye a legfontosabb, de 

engedelmes is!; 

Jézus ma is köztünk van szavával; a szentmise igeliturgia része; 

5. témakör  

Példájával hív 

Jézus megkeresztelkedése (Mt 3,13-17); mindenben vállalta emberi természetét; a 

Szentháromság; egy Istenben három személy; 

Jézus elvonul a pusztába; ima, böjt, kísértés; neked is szükséged van csendre, önfegyelemre; 

küzdeni kell a kísértés ellen; 

„ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok” (visszacsatoló ismétlés); 

a nagyböjt - elcsendesedésünk ideje; a hamvazószerda jelentése (böjt, változások a 

liturgiában, jófeltételeink); 

nem mindenkinek tetszik Jézus tanítása (Lk 11,37-40; 53-54); az ember belseje a lényeg, nem 

a külső; 
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bevonulás Jeruzsálembe (az évnek megfelelő A, B vagy C év szerinti evangélium alapján); 

Jézus, a béke királya; a kereskedők kiűzése a templomból (Jn 2,13-16); emészt a házadért 

való buzgalom (ismered a templomod?); 

az utolsó vacsora; lábmosás - Jézus az egymás iránti alázatos szeretetre tanít; 

Jézus imádkozik az emberekért; (Jn 17,8-9; 15-19; 17,20-21); az oltáriszentség elrendelése 

(Mk 14,22-25); ez ismétlődik ma is a szentmisében; 

Jézus elfogása, pere (Mk 14,32-43); most is gyógyít; te is tarts ki Jézus mellett (virrassz); 

Jézus a kereszten - János és Mária (Jn 19,25-27); Mária a mi Anyánk is; 

keresztút - a szeretet útja (öszefoglaló liturgikus foglalkozás); 

 

6. témakör  

 

Közösségbe hív 

Jézus feltámadt (Jn 20,1-10); a tanítványok öröme, a mi örömünk; 

nevén szólítja Mária Magdolnát (Jn 20,11-18); láss, ne csak nézz! - a bűn elhomályosítja a 

látást; 

az emmauszi tanítványok (Lk 24,13-35); az Írásokat magyarázza, megtöri a kenyeret (ma is!; 

szentmise!); 

Tamás apostol hitetlensége (Jn 20,19-29); boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek...; 

Jézus a Tibériás tavánál (Jn 21,1-14); a feltámadt Jézus békét, szeretetet hoz - ez az új élet; 

Jézus búcsúzik (Jn 21,15-17); Péterre bízza az Egyházat, a tanítványok közösségét; 

az Egyház ma (ismétlés; a te egyházközséged); 

a tanítványok közössége Jézus mennybemenetele után; imádság, öröm, közösség (Lk 24,50-

53 és ApCsel 1,12-14); 

a Mária-tisztelet (május hónapban égi édesanyánkat is köszöntjük); 

 

7. témakör  

Tanúságtételre hív 

az első Pünkösd - a Szentlélek eljövetele; Péter példát mutat a bátor tanúságtételből; 

a Szentlélek ajándéka bennünk; az ajándékok és gyümölcseik; 

összefoglalás: az Egyház indulása; 

imádságok ismétlése (Hiszekegy, Üdvözlégy, Miatyánk); 

a szentmise részei - ismétlés az eddig tanultak alapján; 

év végi értékelés; 

B) Alapkövetelmények 

Ismerje a tanuló Jézus nyilvános működésének főbb eseményeit. Tudjon elmondani egy-egy 

evangéliumi történetet. Ismerje Jézus megváltói szerepét, tevékenységét. Ismerje a keresztség 

szentségét. Ismerje a szentmise fő részeit. 

Ellenőrzése, értékelés, minősítés 

Folyamatosan számon kérjük az órán hallott és feldolgozott evangéliumi történetet vagy 

tanítást. Kérdésekkel, beszélgetéssel ellenőrizzük, mennyire értették meg, illetve sajátították 

el tanulóink Jézus tanítását. Értékelésünket dicsérettel, jutalmazással és osztályzattal fejezzük 

ki. A helytelen vagy pontatlan feleletet javítjuk, pontosítjuk. 

Ajánlott tankönyv 

Jézus hív (Szent István Társulat) 

Elsőáldozók könyve (Szent István Társulat) 

Ajánlott irodalom 

100 eljárásmód a ker. csoportmunkához (Prugg) 

Fredi Ehrat, Felix Mattmüller-Frick: A nehezen kezelhető gyermekek (Gondolat, 1991) 

Házi színpad sorozat (Unió Kiadó) 
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Hogyan tartsunk gyermekbiblia-órát? (Ref. Zsin. Ir.) 

Ross Campbell: Életre szóló ajándék (Harmat, 1991) 

Teleki Béla: Az ünneplés művészete (Forrás, Debrecen) 

Teleki Béla: Kisiskolás a családban (Szent Gellért, 1992) 

 

3. évfolyam 

Találkozás Jézussal  

Heti 2 óra, évi 74 óra 

 

Általában a harmadik évfolyamban készítjük fel a gyermekeket a kiengesztelődés szentségére 

és az elsőáldozásra. - A „Találkozás Jézussal” című tankönyv segítségével a gyermek 

rácsodálkozik Jézus tetteire, találkozásaira és példabeszédeire. Felismeri, hogyan kell 

megfigyelni a csodákat, hogyan kell találkozni Istennel és emberekkel, és megtanulja, hogyan 

kell gyakorlatban értelmezni a példabeszédeket. 

A tankönyv figyelembe veszi a gyermek magyar nyelv és irodalmi tudását, 

környezetismeretét, rajzkészségét, az énekeknél pedig a kornak megfelelő hangfekvéseket. A 

3. évfolyamos tananyag az 1. és 2. évfolyamos anyagra épül, azokat mintegy körkörösen 

bővíti. A gyermek tudásszintjét vertikálisan és horizontálisan fejleszti. 

Cél- és feladatrendszer 

a.) Oktatási cél: A 3. évfolyamban a gyermeknek ismernie kell Jézus életét, legfontosabb 

tanításait, el kell sajátítania a bűnbánat szentségével, illetve az oltáriszentséggel kapcsolatos 

tudnivalókat, és tudnia kell a tízparancsolatot és Jézus új parancsolatát. - Harmadikos korban 

a gyerekek számára feltétlenül biztosítani kell az Újszövetségi Szentírás használatát és az 

órákon mintegy bele kell nőniük a Szentírás rendszeres olvasásába. 

b.) Nevelési cél: A gyermeket hozzá kell segíteni ahhoz a felismeréshez, hogy a Jézust követő 

ember válasza Isten szeretetére a Krisztus tanítása szerinti élet és a vele való találkozás az 

Eucharisztiában. A gyermek tárgyi tudásának építésével egy időben lelki fejlődését is 

segítenünk kell, hogy a harmadik év végére minél felkészültebb lehessen az Eucharisztia 

tudatos vételére. Imaéletének formálásában arra kell törekednünk, hogy a saját korának 

megfelelő szinten értse és érezze az ima fontosságát. Segítenünk kell őt abban, hogy 

szintjének megfelelően tudatosan válaszoljon Jézus szeretetére, törekedjen a jóra. 

 

Szükséges taneszközök: tankönyv, füzet, Biblia 

Tanári segédletek: szemléltető képek Jézus tanításáról, példabeszédeiről, életének főbb 

eseményeiről.  

A) Témakörök 

1. témakör  

A találkozás - öröm 

év eleje - találkozásunk öröme; 

Jézussal találkozni öröm; Mária, Simeon, bölcsek (ismétlésként); 

a tanítványok öröme; a halászok és Máté meghívása (ismétlés); 

találkozni öröm, de nem mindenki örül; a gazdag ifjú (ismétlés); Zakeus (Lk 19,2-10); 

 

2. témakör  

A találkozás - változás 

a bűnös asszony Simon farizeus házában (Lk 7,26-50); menj, és többé ne vétkezzél!; 

Bartimeus meggyógyítása (Mk 10,46-52); akar Jézussal találkozni és aztán mindenhova 

követi; neked is ezt kell tenned!; 

Mária-tisztelet - rózsafüzér - liturgikus foglalkozás; 
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Jézussal találkozni - az örök élet ígérete - Nikodémus (Jn 3,1-21); Isten a Fiát küldte, hogy aki 

hisz benne, örökké éljen; 

a szamáriai asszony (Jn 4,7-26); Jézus az örök élet forrása; 

Péter vallomása (Jn 6,48-71); kihez mennénk; az örök élet igéi Nálad vannak!; szentáldozásra 

készülünk; 

Mindenszentek, halottak napja - liturgikus foglalkozás; 

 

3. témakör  

A találkozás - kapcsolat 

példabeszéd a szőlőtőről (Jn 15,1-11); ne engedd magad levágni a szőlőtőről!; 

Jézus: a jó Pásztor (Jn 10,11-21); terel, véd, gondoskodik, szeret; 

Jézus: a kapu (Jn 10,7-10); meditáció a kapuról; 

Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet (Jn 14,6); senki sem juthat az Atyához, csak én általam 

- mondja az Úr; 

Jézus a gondviselésről tanít (Lk 12,22 és Mt 10,29); a mennyei Atya tudja, hogy sok mindenre 

szükségünk van; 

példabeszéd a tékozló fiúról (Lk 15,11-32); Isten mindig megbocsát; (első beszélgetés a 

szentgyónásról - kiengesztelődés); 

adventi készület - bűnbánati idő; 

Isten annyira szeretett minket, hogy Fiát küldte közénk; ismétlő jelleggel a karácsonyi idő 

eseményei; 

karácsonyi óra; 

 

4. témakör  

A találkozás - növekedés a bölcsességben 

példabeszéd a sziklára épült házról (Lk 6,46-49); életünk alapja az Istenről szóló tanítás; 

a talentumokról szóló példabeszéd (Mt 25,14-30); az Istentől kapott ajándékokat neked is 

hasznosítanod kell; 

a szűk kapu, keskeny út (Mt 7,13-14); tarts ki akkor is Jézus mellett, ha környezeted másfelé 

vinne; 

Jézus megtanít arra, hogy ki ad többet (Mk 12,41-44); nem az a fontos, hogy mennyit adsz, 

hanem ahogyan adod; 

Jézus lecsendesíti a vihart (Mk 4,35-41); minden helyzetben meg kell őriznünk Jézusba vetett 

hitünket; 

a csodálatos halfogás (Lk 5,1-11); Jézus bizalmat vár; 

a bénát Jézus elé viszik barátai (Lk 5,17-26); a tetőbontó szeretet - szeretet és közös hit 

barátaiddal együtt; 

Jézus meggyógyítja a tíz leprást (Lk 17,11-19); fontos a hála és a köszönet; 

a magvetőről szóló példabeszéd (Lk 8,4-15); az Istenről szóló tanítást úgy kell hallgatni, hogy 

a mi szívünk is jó föld legyen; 

látogatóban Máriánál és Mártánál (Lk 10,38-42); fontos a munka is, de Jézus tanítása még 

fontosabb; 

ki tartozik igazán Jézushoz? (Lk 8,19-21); te is, ha a mennyei Atya akaratát teljesíted; 

a farizeus és a vámos imádsága (Lk 18,9-14); ne légy öntelt; hibáidat Istennek megvallani 

nem gyengeség!; 

a nagyböjt kezdete - liturgikus foglalkozás; csendesedni, befelé fordulni, jobban Jézusra 

figyelni; 

az irgalmas szamaritánus (Lk 10,25-37); döntéseidben a szeretet legyen az első szempont; 

Jézus az igazi szeretetre tanít (Lk 6,27-36); azt is szeretni kell, aki nem kedves hozzánk; 

Jézus megbocsátásra tanít (Mt 18,21-22); mindig meg kell bocsátani (Miatyánk!); 
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mit kell tennem, hogy Jézus barátja legyek? (Mt 25,31-46); mindenkiben vedd észre Jézust!; 

 

5. témakör  

A találkozás - szeretetből vállalt áldozat 

Virágvasárnaptól Nagycsütörtökig (ismétlés); ezt cselekedjétek az én emlékezetemre (Lk 

22,19-23); 

a húsvéti szent három nap eseményei; nevek, jelentések, szokások; 

a keresztút mint a találkozások útja a feltámadás fényében; elmélkedés; 

Krisztus feltámadt, alleluja!; találkozások (miből ismerik fel Jézust?; és te hogyan találkozol 

vele?); 

 

6. témakör  

A találkozás - megváltás 

Mitől vált meg minket Jézus? (a bűn mint Isten szeretetének visszautasítása) 

a főparancs (Mt 22,34-40); szeresd Istent és felebarátodat!; 

a Tízparancsolat; az I-III. parancsolat; számodra is Isten legyen a legfontosabb!; 

a IV-VI. parancsolat; a család, a felebarát és önmagam helyes szeretete; 

a VII-X. parancsolat; keresztény magatartás a közösségben; 

a bűnbánat - a kiengesztelődés szentsége; Jézus nem ítél el (Jn 8,1-11); hatalmat ad az 

apostoloknak a bűnbocsánatra (Jn 20,19-23); felkészülés az első szentgyónásra; 

lelkiismeretvizsgálat a parancsolatok alapján a szeretet szemszögéből; 

 

7. témakör  

A találkozás - élet 

Jézus az élet kenyere Jn 6,48-51, 53-59 

aki engem eszik, énáltalam él...; közvetlen felkészülés az első szentáldozásra; 

 

8. témakör  

A találkozás - küldetés 

az első keresztények élete; 

te is vegyél tudatosan részt a keresztény közösség életében!; 

B) Alapkövetelmények 

Ismerje a tanuló Jézus életének legfontosabb eseményeit és tanítását. Sajátítsa el a 

bűnbocsánat szentségével és az Oltáriszentséggel kapcsolatos tudnivalókat. Tudja fejből a 

tízparancsolatot. Ismerje a négy evangélium szerzőjét, az evangéliumok sorrendjét. Tudjon 

fejből idézni legalább 20 evangéliumi részből egy-egy verset. Ismerje Jézus új parancsát. 

Ellenőrzés, értékelés, minősítés 

Kérdésekkel és megbeszéléssel ellenőrizzük, mennyire értették meg, illetve tették magukévá 

az órán elhangzott tanítást. A füzetvezetést, házi feladatokat is rendszeresen ellenőrizzük.  

A helyes válaszokat, az órai aktivitást, jó meglátásokat dicséretben részesítjük, jutalmazzuk. 

A hibát a szeretettel és nagy tapintattal javítjuk. 

Az értékelés változatos módon történik: szóbeli feleletek, rajzok, memoriterek, szorgalmi 

feladatok jutalmazása, illetve osztályzattal történő minősítése.  

Az első áldozáshoz szükséges vizsgakérdéseket a tanév során folyamatosan magyarázzuk, 

tanítjuk és ellenőrizzük.  

Ajánlott tankönyv:  

Találkozás Jézussal (Szent István Társulat) 

Elsőáldozók könyve (Szent István Társulat) 

Ajánlott irodalom 

100 eljárásmód a keresztény csoportmunkához (Prugg) 
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A Katolikus Egyház Katekizmusa (Szent István Társulat) 

Fredi Ehrat, Felix Mattmüller-Frick: A nehezen kezelhető gyermekek (Gondolat, 1991) 

Gál Ferenc: Beszélgetések az evangéliumról (Szent István Társulat) 

Házi színpad sorozat (Unió Kiadó) 

Herbert Haag: Bibliai Lexikon (Szent István Társulat) 

Hogyan tartsunk gyermekbiblia-órát? (Ref. Zsin. Ir.) 

Kézikönyv a Bibliához (Lilliput) 

Mérei F. - V. Binét Á.: Gyermeklélektan (Gondolat) 

Puskely Mária: Bibliai tájakon (Szent István Társulat) 

Ross Campbell: Életre szóló ajándék (Harmat, 1991) 

Szegedi Bibliakommentár 

Teleki Béla: Az ünneplés művészete (Forrás, Debrecen) 

Teleki Béla: Kisiskolás a családban (Szent Gellért, 1992) 

 

4. évfolyam 

Népem vagytok - mondja az Úr 

Heti 2 óra, évi 74 óra 

 

A negyedik évfolyamban ószövetségi elbeszélések alapján szeretnénk megéreztetni a 

gyermekekkel Isten végtelen, ajándékozó szeretetét, amelynek csúcsaként egyszülött Fiát adta 

értünk, hogy “mindaz, aki hisz benne, meg ne haljon, hanem örökké éljen”. Az összeállítás 

anyaga beleillik e korosztály színes képzeletvilágába. - Az ószövetségi elbeszélések a 

legrégibb idők óta a katekézis alappéldatárát jelentik. A történetek kiválasztásánál arra 

törekedtünk, hogy Istenünknek az egész történelmen végigvonuló szeretetét láttassuk meg: azt 

a végtelen jóságot, amellyel minden hűtlenség és engedetlenség ellenére sem hagyja az 

embert magára, hanem hű marad ígéreteihez, és nem vonja meg tőlünk gondoskodását. 

Negyedik évfolyamosként az “arany életkor” idejét élik meg a gyermekek. Ennek jellemzői: 

nyílt bizalom a felnőttek iránt, szellemi szomjúság, elvont igazságok helyett a konkrétumra 

figyelés. Az ószövetségi elbeszélések konkrét eseményeket rögzítenek, s belőlük a minden 

körülmények között szerető Isten üzenetét olvashatja ki a negyedik évfolyamos gyermek. 

Cél- és feladatrendszer 

a.) Oktatási cél: A gyermekek ismerjék meg az ószövetségi elbeszéléseket, ismerjék meg az 

elbeszélések erkölcsi üzenetét, valamint a belőlük sugárzó végtelen isteni szeretetet. 

Törekednünk kell arra is, hogy a tanulók észrevegyék az elbeszélések Újszövetségre mutató 

jellegét. - Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ebben az életkori szakaszban a gyermekek 

még nem rendelkeznek történeti ismeretekkel, nem képesek történelmi távlatban gondolkodni. 

Jóllehet a történetek bizonyos időrendiségben következnek egymásra, nem célunk az 

üdvtörténeti sorrendiség bemutatása. 

b.) Nevelési cél: Alapcélkitűzésünk az, hogy megragadjuk a gyermekek bizalommal teli 

érdeklődését és azt Isten szeretetére irányítsuk. Tudatosítanunk kell bennük, hogy miként az 

ószövetségi ember élete, az ő életük is Isten kezében van. Segítsük őket abban, hogy 

mindennapi életükben bizalommal hagyatkozzanak a mennyei Atya gondviselő jóságára. 

Alakítsuk ki bennünk a készséget, hogy figyeljenek a népét féltő szeretettel vezető és a 

minden problémára válaszoló Úr szavára. 

c.) Módszertani szempontból ajánljuk az induktív eljárást, a szemléltetést, a dramatizálást és a 

rajzos önkifejezést. 

 

Szükséges taneszközök: tankönyv, füzet, Biblia 

 

Tanári segédletek: szemléltető képek 
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A) Témakörök 

1. témakör  

Nagy néppé teszlek - mondja az Úr 

Mi Isten terve énvelem? (Ábrahám meghívása) 

Ábrahám legnagyobb próbatétele 

Ábrahám könyörög a bűnösökért (Lót megmenekülése) 

Szabad-e veszélyeztetni örök életünket? (Jákob és Ézsau) 

Jákob idegenben 

Elfeledkezik-e rólunk az Isten? (József és testvérei) 

 

2. témakör  

Kimenti népét az Úr 

Legyőzhetjük-e a rosszat? (a csipkebokor) 

Mózes küldetése 

az egyiptomi csapások; 

Ki szabadít meg minket bűneinktől? (a húsvéti bárány) 

átkelés a Vörös-tengeren; 

Számíthat-e rád az Isten? 

Hol vannak a te bálványaid? (az aranyborjú) 

Milyen táplálék erősíti lelkünket? (a manna) 

Alkalmas eszköze vagy-e az Úrnak? (a képek) 

Ki lehet Isten papja? (Kóré lázadása) 

Ki szólhat bele Isten terveibe? (Bálám) 

Mi a győzelmi jelvényünk? (a rézkígyó) 

 

3. témakör  

Vezeti népét az Úr 

Mire való a böjt és a lemondás? (Gedeon) 

Mit adsz te Istennek? (Jefte) 

Adhat-e örömet a bűn? (Sámson) 

Meghallod-e az Úr hívását? (Sámuel) 

Mit jelent neked az Úr hívása? (Héli fiai) 

Vereséget szenvedhet-e Isten? (a frigyláda sorsa) 

Milyen ember vagy? (Saul, a király) 

Kik az Isten kedvencei? (Dávid felkelése) 

Győzhetnek-e a kicsinyek is? (Dávid és Góliát) 

Mi a legszebb győzelem? (Dávid és Saul) 

Igazságosak-e az emberek? 

Szabad-e vétkezniük a hatalmasoknak? (Dávid és Uriás) 

Nem élsz vissza a szeretettel? (Absalon lázadása) 

Ki az igazán bölcs ember? (Salamon imája) 

a salamoni ítélet; 

Kitől kérjünk tanácsot? (Roboam és Jeroboám) 

 

4. témakör  

Népének oltalma és menedéke 

Lehet-e kölcsönt adni Istennek? (Illés próféta) 

Az élő Isten megmutatkozik (Illés áldozata és megmenekülése). 

Mit kaptál a keresztségben? (Elizeus, Námán gyógyulása) 

Mennyibe kerül a lelki gyógyulás? (Gizei bűnhődése) 
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Meghálálod-e az Isten jóságát? (Izaiás próféta) 

Ki áll melletted, mikor szenvedsz? (Jeremiás) 

Van-e élet a halál után? (Ezekiel) 

Hogyan vallom meg a hitemet? (Dániel) 

Kell-e félni az emberektől? (a három ifjú hűsége) 

Kiderül-e minden rosszaság? (a bálványok leleplezése) 

Szabad-e megtagadni az Istent? (Dániel és az oroszlánok) 

Szabad-e szent dolgokkal tréfálni? (Baltazár lakomája) 

 

5. témakör  

Mindvégig szereti népét 

Mindig a többségnek van igaza? (Matatias) 

Mi értékesebb az életnél? (A Makkabeusok) 

Elfutsz-e Isten elől? (Jónás menekülése) 

Hányszor bocsát meg Isten? (a béketűrő Jób) 

Meddig kell bízni Istenben? (Judit bátorsága) 

Jótettért jót várj? (Tóbiás vaksága) 

Hogyan vigyáz ránk az Isten? (Tóbiás gyógyulása) 

Kérdezz még többet! (Ezdrás) 

B) Alapkövetelmények: 

Tudják elmesélni a hallott ószövetségi történeteket. Tudják fejből az olvasmányok végén 

szereplő szentírási idézeteket könyv nélkül. Ismerjék az erény és a bűn fogalmát, a három 

isteni erényt, azok jelentőségét az ember életében. Ismerjék meg a legfőbb erényeket az 

ószövetségi történetek kapcsán. Tudják a négy sarkalatos erényt. Ismerjék a főbűnöket, illetve 

az ezekkel ellentétes erényeket. Ismerjék az ószövetség népének Isten által kiválasztott 

kiemelkedő személyeit. Tudják hitünk fő igazságait.  

Ellenőrzés, értékelés, minősítés 

Az olvasmányok végén szereplő szentírási idézeteket minden órán számon kérjük. A könyv 

nélkül tudott szentírási részletet, a bibliai történet értelmes és értelmezett elmondását 

osztályzattal minősítjük.  

A tanórai beszélgetések során fény derül arra, mi nem világos a tanulók számára, mi érdekli 

őket különösképpen a hallott biblai történetek kapcsán. Így ellenőrizhetjük tudásuk 

helyességét és hitbeli fejlődésüket.  

Ajánlott tankönyv: 

Bindes Ferenc: Válaszol az Úr (1989) 

Tanári kézikönyv (A Hitoktatási vázlatok 8. füzete a hittan tankönyv használatához készült, 

1989) 

 

5. évfolyam 

Az élet Isten népének közösségében 

Heti 2 óra, évi 74 óra 

 

Ennek az évnek az anyaga a liturgiáról eddig tanultak összefoglalása, rendszerezése és 

bővítése, valamint a liturgia lényegének bemutatása és fogalmi tisztázása. Ez a téma azért illik 

az 5. évfolyam anyagába, mert a gyermekek előzőleg már bizonyos szentségi és liturgikus 

tapasztalatokat szereztek, valamint ismerik az Ószövetséget és az Újszövetségben is alapozást 

nyertek korábbi tanulmányaik folyamán. 
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Cél- és feladatrendszer 

a.) Oktatási cél: A tanulókban elmélyítjük a liturgikus cselekmények, helyek, idők, ünnepek 

és kellékek jelképrendszerének ismeretét, valamint életkori sajátosságaiknak megfelelően 

bevezetjük őket a szentmise és a szentségek teológiájába. 

b.) Nevelési cél: Az elméleti megalapozással abban kívánjuk segíteni a tanulókat, hogy 

figyelmesen, odaadóan és értő módon tudjanak részt venni az egyház liturgikus életében. 

 

Szükséges taneszközök: tankönyv, helyi jegyzet, munkafüzet, Biblia 

A) Témakörök 

1. témakör  

Isten népe ünnepel 

ünnepek a világon; 

az ünneplés lényege: Isten jelen van; emlékezünk; ezáltal inkább Isten gyermekei leszünk 

(megszentelődünk); 

Isten ószövetségi népének ünneplései; 

Jézus is részt vesz ezeken az ünnepeken (biblikus megalapozás); 

Jézus vezeti az ünneplést; 

az Ősegyház folytatja és teljesíti Jézus parancsát; 

az Egyház az ünneplő közösség (egyetemes és helyi egyház); 

a liturgikus közösség vezetője; 

liturgikus szolgálatok az oltárnál (ministránsok); 

liturgikus szolgálatok a közösségben (énekesek, felolvasók); 

elődeink és társaink az ünneplésben (földiek és égiek); 

 

2. témakör  

A húsvéti misztérium ünneplése 

mi a húsvéti misztérium? 

a húsvéti misztérium ünneplése a szentmisében (bevezető); 

örömmel lehet ünnepelni (akadálya a bűn, ezért bűnbánat); 

az ünneplés alapja: a dicsőítés (az angyalok éneke); 

az ünnepen szólnak hozzánk: a szentírási olvasmányok; 

a válasz: az énekek és a hitvallás; 

a kérések: hívek könyörgése; 

Isten dicsérete a teremtett világért (az adományok az oltáron); 

felkészülés hálaadással (prefáció); 

az utolsó vacsora eseményei (az alapítás elbeszélése); 

a Lélek megszentel, az Egyház emlékezik és könyörög; 

Jézus asztalához hív: Miatyánk, kiengesztelődés; 

találkozás: az Úr asztalánál; 

hálaadás, búcsúzás és küldetés; 

vasárnapi és köznapi találkozások; 

az ünneplés folytatása: a zsolozsma; 

 

3. témakör  

Az ünneplés helye, ideje és kellékei 

a családi otthon mint az imádság helye; a Szentírás olvasásának helye; a templom: az Isten 

háza és a közösség otthona; a templom berendezése; liturgikus ruhák; liturgikus tárgyak; 

 

 

4. témakör  
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Ünnepeink 

a vasárnap; előkészület karácsonyra; karácsony és vízkereszt; előkészület húsvétra; a húsvéti 

szent háromnap; a húsvéti idő; a Szentlélek eljövetele; a Boldogságos Szűz ünnepei; a szentek 

ünnepei; a magyar szentek ünnepei; 

 

5. témakör  

A szentségek és szentelmények liturgikája 

belépés Krisztus közösségébe; küldetésben; a mindennapi találkozások; a bűnös ember 

találkozása; a betegség keresztjét viselve; küldetés Isten népéhez; küldetés a családban; 

hálaadás Isten adományaiért (szentelmények); búcsú a földi élettől; a mennyei, örök liturgia 

 

6. témakör  

Mindennapi életünk 

mindig így volt? (a liturgia fejlődése); 

keresztények - nem keresztények? (a liturgikus családokról); 

nemzeti értékeink (a népek sajátos lelkisége); 

művészet és liturgia (művészeti összefoglaló); 

a liturgikus imádság; 

B) Alapkövetelmények 

A tanuló tudjon tájékozódni, adott részeket ügyesen megkeresni a Szentírásban. Ismerje az 

egyházi év fogalmát, a szentmise teológiáját és liturgiáját, a hét szentség és a szentelmények 

liturgiáját. Tudja, mit, mikor, hogyan és miért ünneplünk az egyházban. Ismerje a liturgikus 

cselekmények, helyek, idők, kellékek, színek jelképrendszerét.  

Ellenőrzés, értékelés, minősítés 

Az ellenőrzés, értékelés a tantervi követelmények teljesítésére irányul, független a tanuló 

személyes meggyőződésétől, vallási elkötelezettségétől. Szóbeli feleletek és írásbeli 

dolgozatok formájában ellenőrizzük az elsajátított tudásanyagot. Tanegységekként témazáró 

dolgozatot íratunk. Értékeljük a tanulók órai aktivitását, szorgalmi feladatait, füzetvezetését. 

A hittan tantárgyból is 5 osztályzattal minősítjük a tanulók tudását.  

Ajánlott tankönyv 

Dr. Török József: Adoremus Bp. 1998 

Ajánlott irodalom 

A keresztény művészet lexikona (Budapest, 1986. Herder) 

Csanád Béla: Alapvető liturgika (Budapest, 1992.) 

Ministráns ABC 1-2. 

Várnagy Antal: Liturgika (Abaliget, 1993. Lámpás) 

Verbényi - Arató: Liturgikus lexikon 

 

6. évfolyam 

Egyházunk 

Heti 2 óra, évi 74 óra 

 

A hatodik évfolyam anyaga az egyházra vonatkozó ismeretek felelevenítése, gazdagítása és 

mélyítése. Az egyházra vonatkozó kép rendezése és kiegészítése ebben a korosztályban 

egyrészt azért fontos, mert a hatodik évfolyam után a gyermek többféle iskolatípusban 

folytathatja tanulmányait: fontos tehát, hogy egységes egyházkép birtokában legyen. Másrészt 

ebben az életkorban kezd erősödni a gyermekben a közösségi vágy: szükséges tehát, hogy az 

egyházi közösségről is alapos ismeretekkel rendelkezzék. 
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Cél és feladatrendszer 

a.) Oktatási cél: Segítjük a tanulót abban, hogy sokrétű és korszerű ismereteket szerezhessen 

az egyház alapításáról, lényegéről, életéről, szervezeteiről és céljáról. 

b.) Nevelési cél: Felébresztjük a tanulóban az egyházi közösséghez tartozás vágyát, és 

felébresztjük felelősségérzetét is, amely később elvezetheti őt ahhoz a döntéshez, amelyben az 

egyház tudatos elfogadójává és az egyházi közösség tevékeny tagjává válik. 

 

Szükséges taneszközök. tankönyv, helyi jegyzet, munkafüzet, Biblia 

 

A) Témakörök 

1. témakör  

A természetes közösségből az egyházig 

közösségben élek (egyetlen ember sem sziget: a család, mint a közösség sejtje; barátaim 

közössége - megnyílás a nagyobb közösség felé; nincs közösség kommunikáció nélkül); 

valamilyen nép körében élek (hogyan él és fejlődik egy nép?; népünk értékei); 

az egyház a világban (a világvallások; az egyház megismerésének különféle útjai); 

az egyház élete (mi az egyház - kikből áll egyházunk?; mit „csinál” az egyház?; az egyház 

mint Krisztus élő jele); 

 

2. témakör  

Az egyház jelei 

a keresztség mint a krisztusi életre való születés szentsége (a víz jelentése - egy jel, amely 

nagyon távolról jön; szentség, amely kötelez); 

a bérmálás mint a keresztény tanúságtétel szentsége (a választás értelme; a Szentlélek 

ajándéka; jel, amely nagyon távolról jön; szentség, amely kötelez); 

az eukarisztia, amely létrehozza az egyházat (vasárnap az Úr napja; az Isten szava által 

meghívott közösség; Isten szól népéhez - a közösség válaszol az Istennek; a közösség 

megosztja a kenyeret - a kenyér jele; az „emlékezés”, amely a kegyelem eszköze; a „megtört” 

kenyér Krisztus teste; az eukarisztia mint az összes szentség csúcspontja - szentségek); 

 

3. témakör  

Az egyház gyökerei 

Ószövetség: Isten népének születése (történet, amely még most is tanít; a kivonulás az 

Ószövetség szíve; a szabadság útja - a rabszolgák tömegétől a szabad népig; a puszta - Isten 

népének bölcsője; a Szövetség - a Tízparancsolat; egy szabad nép szövetsége Istennel); 

Újszövetség: Jézus tanítványainak közössége (Jézus hozza létre az egyházat; közösség a világ 

üdvösségéért; Jézus magát adja egyházának; Jézus halálával ad életet az egyháznak); 

 

4. témakör  

Hogyan születik az egyház? 

az egyház mint Isten új népe (a föltámadott Krisztustól az egyházig; Pünkösd - az egyház 

születése; az egyház a Szentlélekből születik; az egyház az evangélium hirdetéséből születik; 

az egyház a hitből és a keresztségből születik); 

az egyház újdonsága (az egyház újdonsága Jézusban van; a megújított élet; az ideális 

keresztény élet; egy közösség, amely fejlődik); 

egyház - határok nélkül (az egyház Jézus nyomában - az ősegyház élete; az egyetemesség felé 

vezető úton; minden ember Istené - Péter tanítása); 

 

5. témakör  

Az egyház az evangélium útján 
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az egyház mindenütt jelen van (a feltámadott meghívja Pált; a pogány kultúra és a 

kereszténység; minden népnek hirdették az evangéliumot; az egyház missziós tevékenysége); 

az egyház a történelem századaiban (az üldözések útján; az egyháztörténet főbb állomásai); 

kétezer év történelme (a történelem célja; mindörökké örömben együtt az Istennel); 

 

6. témakör  

Összefoglalás 

az egyház lényege és főbb vonásai; 

azok számára, akik ebben az esztendőben bérmálkoznak: közvetlen felkészülés a 

bérmálkozásra; 

B) Alapkövetelmények 

Tudja megkülönböztetni a katolikus egyházara vonatkozó fogalmakat a többi vallás 

fogalmaitól. Ismerje az egyház alapításának körülményeit, az egyház lényegét, célját, 

szervezeti felépítését. Legyen tisztában az egyház üdvösségszerző küldetésével, ismerje, 

hogyan valósította és valósítja ezt a történelem különböző korszakaiban és napjainkban. 

Ellenőrzés, értékelés, minősítés 

Az ellenőrzés, értékelés a tantervi követelmények teljesítésére irányul, független a tanuló 

személyes meggyőződésétől, vallási elkötelezettségétől. Szóbeli feleletek és írásbeli 

dolgozatok formájában ellenőrizzük az elsajátított tudásanyagot. Tanegységekként témazáró 

dolgozatot íratunk. Értékeljük a tanulók órai aktivitását, szorgalmi feladatait, füzetvezetését. 

A hittan tantárgyból is 5 osztályzattal minősítjük a tanulók tudását.  

Ajánlott tankönyv: hiányában egyelőre helyi jegyzet 

Ajánlott irodalom 

Hitünk és életünk (Budapest, 1991. SZIT) 

Progetto uomo (LDC, 1992) 

Voi siete miei amici (LDC, 1993) 

 

7. évfolyam 

Az Ószövetségi Üdvtörténet 

Szükséges taneszközök 

Biblia, a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, A katolikus egyház katekizmusa, megfelelő, 

korszerű hittankönyvek hiányában helyi tankönyvpótló jegyzetek, témazáró feladatlapok, 

térképek 

Cél- és feladatrendszer 

a) Általános oktatási cél: a tanuló életkorának megfelelően (tehát nem elvont fejtegetésekkel, 

vagy felesleges történelmi adatok halmozásával, hanem bibliai szemelvények segítségével) 

bemutatjuk, hogy a zsidóság a maga történelmében hogyan tapasztalta meg az üdvösséget 

(megváltást és maradandó boldogságot) ígérő Isten jelenlétét, működését, és hogyan próbálta 

„megrajzolni” titokzatos Istenének arcát. 

b) Általános nevelési cél: segítjük a tanulót annak tudatosításában, hogy az ő kicsiny 

történelmében is jelen van a boldogságot ígérő és előkészítő Isten. 

A./ Témakörök 

1. témakör 

Általános bevezető az ószövetségi üdvtörténetbe 

 

az ószövetségi üdvtörténet fogalma 

 

irodalomtörténeti bevezetés az Ószövetségbe 

 

a Biblia mint reflexió a történelmi tapasztalatra (források, műfajok, vallási drámák!) 
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2. témakör 

Istenélmények Ábrahámtól Mózesig 

 

rövid irodalomtörténeti bevezető a mózesi könyvekbe (műfajok!) 

 

a teremtés csodájára és az eredeti isteni elgondolásra „emlékező” zsidóság (a teremtésről 

szóló ének, az éden mint Isten örök elgondolásának szimbóluma) 

 

az öröm hiányát (bűnbeesés) és a bűn következményét (vízözön, Bábel) „magyarázó” Biblia 

 

Ábrahám istenélménye (meghívása, az ígéret és a szövetség, Ábrahám áldozata) 

 

Isten jelenléte Izsák, Jákob és József életében 

 

a szabadító és útmutató Isten jelenléte Mózes életében (a húsvéti bárány, a kivonulás és a 

vándorlás, a tízparancsolat) 

 

3. témakör 

Isten megtapasztalása Józsuétól Salamonig 

 

irodalomtörténeti bevezető 

 

a Józsuének tett isteni ígéret (s Jerikó eleste) 

 

a Bírák tapasztalata Isten hűségéről 

 

az isteni hívásra válaszoló Sámuel (és Saul) 

 

a Dávidnak tett messiási ígéret 

 

a Salamon építette templom mint a Jahvéval való találkozás színhelye 

 

4. témakör 

Istenélmények a próféták aranykorában és a perzsa korban 

 

a próféták aranykora és a prófétai irodalom 

 

Illés (a Hóreben), az ígéretről beszélő Ámosz és az Isten megbocsátó szeretetét hirdető Ozeás 

 

Izajás (az Immánuel-jel, a messiás ígérete) 

 

Jeremiás (az új szövetségről) 

 

Ezekiel Izrael igazi pásztoráról 

 

a második Izajás (a Jahve Szolgájáról szóló énekek) 

 

a perzsa kor és irodalma 
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a prófétai irodalomban tükröződő istenélmény (Zakariás a messiási korról; a harmadik Izajás 

a Szolgáról) 

 

a bölcsességi és a lírai irodalomban megfogalmazódó tapasztalat (Jób élménye; a 

Példabeszédek; Énekek éneke) 

 

az Isten dicsőségéről és az ember nagyságáról éneklő Zsoltárok 

 

a panaszkodó ember a Zsoltárokban 

a szeretet Istene a Zsoltárokban 

 

5. témakör 

A hellenista kor emberének tapasztalata Istenről 

 

irodalmi bevezető 

 

az épületes irodalomban megjelenő istenélmény (Jónás; Tóbiás; Eszter; Judit) 

 

az apokaliptikus irodalomban jelentkező ígéret (Dániel látomása az Emberfiáról) 

 

a bölcsességi irodalomban (Prédikátor, Sirák Fia, Bölcsesség) megfogalmazódó istenélmény 

 

a hívő és a hitvédő történelemszemlélet (Makkabeusok) 

 

6. témakör 

Összefoglalás 

Az az élmény, hogy az üdvösséget ígérő Isten nem hagyja magára népét, vallási drámákban, 

sajátos műfajokban és jelképekben fogalmazódik meg az Ószövetségben.  

B.) Alapkövetelmény 

Ismerje meg a tanuló az Ószövetség legfontosabb, hitünket meghatározó és érintő részeit, 

tudatosítsa, hogy e könyvekben a választott népnek az az élménye, hogy az üdvösséget ígérő 

Isten nem hagyja magára népét, vallási drámákban, sajátos műfajokban és jelképekben 

fogalmazódik meg. Sajátítsa el a bibliai exegézis alapelemeit, és a mondanivalót tudja saját 

korára, önmagára, Isten közöttünk végbevitt üdvözítő tevékenységére alkalmazni. 

Ajánlott irodalom 

A katolikusok hite (Budapest, 1992. SZIT) 

Alszeghy Zoltán: A kezdetek teológiája (Róma, 1979.) 

Ábrahámtól Jézusig (Szabó Ferenc és Puskely Mária összeállítása, Róma, 1976.) 

Biblia 

Dei Verbum (zsinati konstitúció) 

Gál Ferenc: Dogmatika (Budapest, 1990. SZIT) 

Haag, H.: Bibliai Lexikon (Budapest, 1989. Szent István Társulat) 

Kis Bibliai Atlasz (Budapest, 1991. Kairosz) 

Medvigy Mihály: Isten népének története (Budapest, 1989. KKF, 3-19. o.) 

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése (Budapest, 1986. Szent István Társulat) 

Rózsa Huba: Kezdetkor teremtette Isten (JEL Kiadó, 1997) 

Claus Westermann: Az Ószövetség teológiájának vázlata (Budapest, 1993.) 

Claus Westermann - Gerhard Gloege: A Biblia titkai (Kálvin Kiadó, 1997) 

Kézikönyv a Bibliához (Lilliput Könyvkiadó Ker. Kft. 1992) 
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Szentírásmagyarázat az egyházban (a Pápai Biblikus Bizottság 1993-ban kiadott 

dokumentuma, Budapest, 1998. SZIT) 
 

8. évfolyam 

Az Újszövetségi Üdvtörténet kezdete 

Cél- és feladatrendszer 

a) Általános oktatási cél: szemelvények tükrében bemutatjuk, hogy az ősegyház tagjai miként 

tapasztalták meg Jézus Krisztusban az ószövetségi ígéretek és várakozások beteljesülését. 

b) Általános nevelési cél: a szemelvények megfelelő alkalmazásával (például rámutatva, hogy 

a víz felszínén Jézushoz közeledő és süllyedő Péter mi magunk is vagyunk), segítjük a tanulót 

abban, hogy bátran nyíljon meg az életében jelenlévő Krisztus felé. 

A.) Témakörök 

1. témakör 

Általános bevezető az újszövetségi üdvtörténetbe 

 

az újszövetségi üdvtörténet fogalma 

 

irodalomtörténeti bevezető az Újszövetségbe 

 

az Újszövetség mint sajátos reflexió a Krisztus-eseményre (műfajok, vallási drámák!) 

 

2. témakör 

A Krisztus-esemény 

 

irodalomtörténeti bevezető az evangéliumokba 

 

Jézus születése Máté evangéliuma alapján 

 

Jézus tanítása Máté evangéliuma alapján 

 

Jézus tettei (csodái) Márk evangéliumában 

 

Jézus halála és feltámadása Jn és Lk szerint 

 

3. témakör 

Az első pünkösd és az ősegyház (ApCsel) 

 

irodalmi bevezető az ApCsel-hez 

 

a Szentlélek eljövetele 

az ősegyház élete 

 

Saul megtérése 

 

a misszió és az első zsinat 

 

4. témakör 

A Krisztus-eseményt értelmező Pál apostol levelei 

 

irodalomtörténeti bevezető 
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Isten egyetemes üdvözítő akarata (1 Tim) 

 

az ember megigazulásra szorul (Róm) 

 

a megváltás krisztusi műve (Kol és Ef levél) 

 

az utolsó vacsora ünneplése (1 Kor) 

 

5. témakör 

A Krisztus-eseményt értelmező „katolikus” levelek és az apokaliptikus irodalom 

 

irodalomtörténeti bevezető a katolikus levelekhez 

 

Isten a Szeretet (1 Ján) 

 

Krisztus engesztelő áldozata (1 Ján) 

 

a hit cselekedetek nélkül holt (Jak) 

 

Krisztus második eljövetele (2 Pét) 

 

bevezető az apokaliptikus irodalomba (műfaj!) 

 

a sárkány és az asszony szimbolikája (Jel 12) 

 

a Bárány szimbolikája (Jel 5) 

 

az új ég és az új föld szimbolikája (Jel 21) 

 

6. témakör 

Összefoglalás 

A sajátos műfajokban és igehirdetői célzattal megfogalmazott újszövetségi vallási drámák 

tanúsítják, hogy Jézus követői élményszerűen meggyőződtek arról, hogy mesterük a megígért 

messiás, s hogy az ember üdvössége érdekében valóban legyőzte a halált.  

B./ Alapkövetelmény 

Ismerje meg a tanuló az újszövetségi könyveket: az evangéliumokat, az Apostolok 

Cselekedeteit és a leveleket. Tudatosítsa, hogy a sajátos műfajokban és igehirdetői céllal 

megfogalmazott újszövetségi vallási drámák arról tanúskodnak, hogy Jézus követői 

élményszerűen meggyőződtek arról, hogy mesterük a megígért messiás, s hogy az ember 

üdvössége érdekében valóban legyőzte a halált, s tanításában, Igéjében, az egyház által 

közvetített tanításában és az eukarisztiában jelen van. 

Ajánlott irodalom 

Alszeghy Zoltán: A kezdetek teológiája (Róma, 1979.) 

Ábrahámtól Jézusig (Szabó Ferenc és Puskely Mária összeállítása, Róma, 1976.) 

Benyik György: Evangéliumi hagyomány (Szeged, 1991. HTF) 

Dei Verbum (zsinati konstitúció) 

Dóka Zoltán: Márk evangéliuma (Budapest, 1996) 

Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi Szentírás könyveihez (Bp., 1998. SZIT) 

Gál Ferenc: Dogmatika (Budapest, 1990. SZIT) 

Gál Ferenc: Jelenések könyve (Agapé 1994) 
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Gnilka, J.: Márk (Szeged, 2000. Agapé) 

Haag, H.: Bibliai lexikon (Budapest, 1989. SZIT) 

Jakubinyi György: Máté evangéliuma (Budapest, 1991. SZIT) 

Karner Károly: Apokalipszis (Bécs, 1974.) 

Kis Bibliai Atlasz (Budapest, 1991., Kairosz) 

Kocsis Imre: A hegyi beszéd (JEL Kiadó, 1998) 

Kocsis Imre: Lukács evangéliuma (Szent István Társulat, 1995) 

Kremer, J.: A halottak jövője (Budapest, 1991. SZIT) 

Léon-Dufour, X.: Biblikus teológiai szótár (Róma, 1976.) 

Lohfink, G.: Jézus utolsó napja (Budapest, 1992. Egyházfórum) 

Schwank, B.: János (Szeged, 2001. Agapé) 

Tarnay Brunó: Jézus Krisztus Isten Kinyilatkoztatása (Budapest, 1989. Hittud. Akad.) 

Thorday Attila: Értünk adta önmagát (Agapé, 1998) 

Várnai Jakab szerkesztésében: A kinyilatkoztatás (Szeged, 1995) 

Szentírásmagyarázat az egyházban (a Pápai Biblikus Bizottság 1993-ban kiadott 

dokumentuma, Bp., 1998. SZIT) 
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HITTAN 

szöveges értékelés 

Az első évfolyamon félévkor és a tanév végén, és a második évfolyamon félévkor 

 

 

 

Kiválóan megfelelt   Jól megfelelt   Megfelelt  Felzárkóztatásra szorul 

 

 

 

 

 

Hittani ismeretei: 

 

- Kiváló hittani ismeretekkel rendelkezik 

- Biztos tudása van alapvető hittanból 

- Bizonytalan a tudása alapvető hittanból 

- Hitismeretei nem érik el a korosztályának megfelelő szintet 

 

 

Órai írásbeli munkája: 

 

  Pontosan – áttekinthetően – elfogadhatóan dolgozik 

  Pontatlanul – hanyagul – rendszertelenül dolgozik 

 

 

Órai aktivitása: 

 

- az órai munkában aktívan részt vesz, gyakran jelentkezik 

- az órai munkában részt vesz, és időnként jelentkezik 

- az órai munkába való bekapcsolódásra időnként figyelmeztetni kell 

- az órai munkába csak többszöri felszólításra kapcsolódik be 

- az órai munkában passzív 

 

 

 

 

 

A második évfolyam végétől, minden évfolyamon az értékelés a tanév végén osztályzattal 

történik. A továbbhaladás feltételei címszó alatt megadott szempontok szerint 

értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  
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REFORMÁTUS HITTAN 

 

 

 

KERETTANTERV 

 

 

1-8. évfolyam 

 
A Református című hivatalos lap 2007/7-8. számú melléklete 
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ZSINATI HATÁROZAT 

A REFORMÁTUS HITTANOKTATÁSI KERETTANTERV TÁRGYÁBAN 

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a református hittanoktatás tartalmi szabályozása 

tekintetében jelen szabályrendeletében a következőket rendeli el: 

Általános rendelkezések 

1. § A szabályrendelet hatálya kiterjed 

a. a református közoktatási intézményekben 

b. a más fenntartású közoktatási intézményekben 

c. a református egyházközségekben szervezett hittanoktatásra. 

2. § (1) A helyi református hittantanterv elkészítéséhez a református egyházközségek és 

közoktatási intézmények e rendelet 1. számú mellékleteként kiadott kerettantervet 

alkalmazzák. 

(2) A helyi tanterv elkészítésénél a középiskolai hittanoktatás esetében az e rendelet 2. számú 

mellékleteként kiadott érettségi vizsgakövetelményeket (a református hit- és erkölcstan 

tárgyból) is alkalmazni kell. 

(3) A helyi tantervek bevezetésének előfeltétele 

a. a református közoktatási intézmények esetében a Református Pedagógiai Intézet, 

b. a más fenntartású közoktatási intézményekés a református egyházközségekben 

szervezett hittanoktatás esetében az egyházmegyei katechetikai előadó – e 

szabályrendelet érvényesülését igazoló – szakvéleménye. 

(4) Az e szabályrendelet alapján készülő helyi tantervek életbe lépésének határideje az 1., 5. 

és 9. évfolyamon: 2001. szeptember 1. 

A tanórai foglalkozások 

3. § (1) Az előírt tananyag feldolgozása, tanulók részére történő közvetítése tanórai 

foglalkozás keretében folyik, mely 

a. minimum heti 2 óra a református közoktatási intézményekben 

b. minimum heti 1 óra a más fenntartású közoktatási intézményekben 

c. minimum heti 1 óra a református egyházközségekben szervezett hittanoktatás 

keretében. 

(2) A tanórai foglalkozások – iskolai hittanoktatás esetén is – a kötelező, valamint a 

kötelezően választható óraszámon felüli szabadon választható órakeret terhére szervezhetők. 

A kerettantervtől való eltérés engedélyezése 

4. § Összevont csoportok esetén a kerettanterv beosztásától el lehet térni, azzal a megkötéssel, 

hogy az 1–4., 5–8., és 9–12. évfolyam minimális követelményszintjét az adott időszak végére 

el kell sajátíttatni. 
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Vegyes rendelkezések 

5. § (1) A Zsinat 1995. június 7-i határozatával életbe léptetett Országos hittanoktatási tanterv 

az e szabályrendelet alapján készülő helyi tantervek életbe lépésével hatályát veszti. 

(2) A Zsinat elrendeli a Református hittanoktatási kerettanterv bevezetését elősegítő 

egyházmegyei és egyházkerületi továbbképzések – tanévenként legalább kétszeri – tartását, 

amelyek megszervezéséért a katechetikai előadók felelnek. Ennek feltételeit az 

egyházmegyék és az egyházkerületek biztosítják. A katechetikai előadóknak a Zsinat 

Katechetikai Szakbizottsága évenként két alkalommal országos továbbképzést szervez. 

6. § A 2001/2002. tanévtől a református hittancsoportok létszámának jelentése, a haladás 

ütemének és a hiányzásoknak rögzítése, valamint – nem egyházi fenntartású intézmények 

esetén – a tanulók minősítése a Zsinat által elrendelt hivatalos nyomtatványokon történik. A 

nyomtatványok tervezésével a Zsinat megbízza a Katechetikai Szakbizottságot, 

kivitelezésével és terjesztésével pedig a Zsinati Iroda Iskolaügyi Osztályát. 

7. § A Református hittanoktatási kerettanterv hatályba lépésétől református középiskolában 

felvételi eljárás keretében a tantervi minimális követelmények kérhetőek számon. 

8. § A Zsinat Zs-124/2000. számú szabályrendelete a kihirdetésével lép hatályba. 

Budapest, 2000. július 
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I. osztály 
 

Így szeret Isten! 
 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Iskolakezdés, óvodai kötetlen 

tanulási formát felváltja a 

módszeres tanulás. Új környezet, 

új kapcsolatok, szélesedő látókör, 

helyük megalapozása az iskolai 

életben ill. a társadalomban. 

Ismerjék fel, hogy Isten 

rendeléséből lettek szüleik 

gyermekei, családjuk, egyházunk, 

népünk tagjai. Kötődéseik ezen 

közösségekhez erősödjenek. 

I. Mennyei 

Atyánk szeretete 

véd 
 

* I/1. szülőkön, 

 

* I/2. családon, 

 

* I/3. egyházon, 

 

* I/4. népen keresztül. 

 

 

1 Móz 2, 8-15. 

 

1 Sám 17. 

 

Ézs 53. Ap Csel 8, 26-40. 

 

Neh 1-2. 

Istent mint Atyát ismerjék 

meg, tudják azonosítani a 

református templomot. 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Felfedezési vágy, amellyel a 

környezetük tárgyait megismerni 

kívánják. 

Csodálkozzanak rá a 

környezetükben leggyakrabban 

előforduló tárgyak, jelenségek 

primer jelentőségére – hogy 

később majd ugyanezek szekunder 

jelentését annál inkább becsüljék –

, fedezzék föl ezeket mint Isten 

gondviselésének ajándékait, az 

ezekben rejlő játékosságot és 

hasznot. 

II. Mennyei Atyánk 

gondoskodik 

szükségeinkről: 

 

* II/1. víz, 

 

* II/2. kenyér, 

 

II/3. fény, 

 

II/4. levegő. 

 

 

 

1 Kir 17, 1-7. 

 

1 Kir 17, 8-16. 

 

Józs 10, 6-15. 

 

2 Móz 14, 6-31. 

Saját szavaikkal tudják 

megfogalmazni, Isten 

hogyan gondoskodik 

szükségleteikről. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Felfedezési vágy, amellyel a 

környezetük élővilágát megismerni 

kívánják. 

Csodálkozzanak rá Istennek az 

élővilágban megnyilvánuló 

bölcsességére, szuverenitására és 

hatalmára; ébredjen bennük 

hódolat. 

III. Mennyei Atyánk szeretete 

ötletgazdag: 

 

* III/1. növényeket, 

 

III/2. fákat, 

 

III/3. kicsiny állatokat, 

 

III/4. nagy teremtményeket 

adott. 

 

 

 

1 Móz 1, 11-12. 

 

Bír 9, 8-15. 

 

Péld 30, 24-28. stb. 

 

Jób 38-41. 

A természeti világon 

keresztül lássák meg a 

bűneset következményeit, 

felelősen legyenek jelen a 

teremtettségben. 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

A színek árnyaltabb ismerete, 

szimbolikus jelentésük érzete. 

A színes világ gyönyörködtesse el 

őket, támasszon vágyat a mennyei 

haza iránt, amelynek törékeny 

tükröződése színes földi világunk. 

 

IV. Mennyei Atyánk szeretete 

színeket adott: 

 

IV/1. piros, 

 

IV/2. barna, 

 

IV/3. zöld, 

 
* IV/4. szivárvány. 

 

IV/5. Összefoglalás I-II.: 

Formák és színek 

 

 

 

Józs 2. 

 

1 Móz 6, 5.-7, 24. 

 

1 Móz 8, 1-14. 

 

1 Móz 8, 15.-9, 17. 

A színszimbolikán 

keresztül ismerjék meg 

Noé történetét, tudják 

elmondani. Színválasztási 

készségük fejlesztése és 

érvelés a választás mellett, 

mint személyiségformázó 

mozzanat. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Szeretik az ünnepeket, készülnek 

rá. 

Ismerkedjenek meg fokozatosan az 

ünneplés mozzanataival, érezzék 

meg, hogy a „magasztalás” nélkül 

nincs tartalmas ünnep. 

V. Mennyei Atyánk szeretete 

ünnepeket készít. Az 

ünnep: 

 

* V/1. meglepetés, 

 

V/2. várakozás, 

 

* V/3. találkozás, 

 

V/4. magasztalás. 

 

 

 

 

Lk 1, 5-25. 

 

Lk 1, 26-45. 

 

Lk 1, 57-66. 

 

Lk 1, 67-80. 

Ismerjék meg Keresztelő 

János történetét és az 

Advent lényegét. 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Legkedvesebb ünnepük a 

Karácsony. Az inkarnáció 

okoskodás nélküli elfogadása. 

Jézus testet öltése jelentsen örömet 

számukra, hódoljanak előtte, 

hallják meg, hogy az emberi sors 

mélységeiben is osztozik velük 

Jézus. 

VI. Mennyei Atyánk szeretete 

testet öltött Jézusban. A 

gyermek, 

 

* VI/1. akinek nem volt helye, 

 

* VI/2. aki örömet hozott, 

 

VI/3. aki előtt hódolnak, 

 

VI/4. akinek menekülnie kell. 

 

VI/5. Összefoglalás III-IV.: 

Advent és Karácsony 

áttekintése 

 

 

 

 

Lk 2, 1-7. 

 

Lk 2, 8-20. 

 

Mt 2, 1-12. 

 

Mt 2, 13-14. 

Tudjanak elmondani 

legalább egy részletet a 

karácsonyi történetből és 

elénekelni legalább egy 

karácsonyi éneket. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Kortársak hatása megnő, más 

gyermekek példája jelentős 

pedagógiai eszköz. 

Lássák Jézust, mint gyermeket, 

hogy még inkább azonosulni 

tudjanak vele. 

VII. Jézus is volt gyermek, mint 

én. Jézus 

 

* VII/1. otthon, 

 

* VII/2. utcán, 

 

* VII/3. iskolában, 

 

* VII/4. templomban. 

 

 

 

Mt 9, 19-23. 

 

Jer 18, 1-6. stb. 

 

Lk 4, 16-30. 

 

Lk 2, 41-52. 

Alapvető keresztyén 

viselkedési szabályok 

elsajátítása otthon, utcán, 

iskolában, templomban. 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Kialakulófélben lévő kötődések és 

barátságok. 

Jézus, mint bátort ismerjék meg, 

akire lehet számítani.  

Kezdjenek önismeretre: hibáik, 

bűneik felismerésére jutni, és 

ismerjék meg a bűnbocsánat 

ajándékát. 

VIII. Jézus és barátai. Akik 

Jézust szeretik 

 

VIII/1. helyesen ismerik 

önmagukat, 

 

* VIII/2. kérnek tőle, 

 

* VIII/3. bocsánatot kérnek, 

 

VIII/4. köszönetet mondanak. 

 

 

 

Lk 5, 1-11. 

 

 

Mk 5, 21-43. 

 

Lk 19, 1-10. 

 

Lk 17, 11-19. 

Ismerjék meg az 

imádkozás alapszabályait: 

kérés és hálaadás 

összetartozását és 

formáját. Kezdjenek önálló 

imádságokat 

megfogalmazni. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Érzékeny azonosulás a „kicsikkel”. „Kicsik” történetén keresztül 

ismerjék meg Jézust, aki 

észreveszi és szereti őket. 

 

IX. Jézus szereti a 

„kicsinyeket”. Jézus 

 

* IX/1. megáldja a gyermekeket, 

 

IX/2. meggyógyít egy beteg 

kisfiút, 

 

IX/3. észrevesz egy 

szegényasszonyt, 

 

IX/4. elfogadja egy gyermek 

segítségét. 

 

IX/5. Összefoglalás V.: Bibliai 

történetek felelevenítése 

 

 

 

Mk 10, 13-16. 

 

Mk 9, 17-29. 

 

 

Mk 12, 41-44. 

 

 

Jn 6, 4-13. 

Tudják elmondani a 

gyermekek megáldásának 

történetét. 

 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Szeretik a meséket, történeteket, 

szívesen tanulnak közvetve 

belőlük. 

Hallják meg Jézus néhány 

példázatát, az utolsó történettel 

készüljenek a Nagyhétre. 

X. Történetek, amelyeket Jézus 

beszélt el: 

 

X/1. A kősziklára épített ház 

 

X/2. A bolond gazda 

 

* X/3. A nagy vendégség 

 

* X/4. Az elveszett bárány 

 

 

 

Mt 7, 21-29. 

 

Lk 12, 13-21. 

 

Lk 14, 15-24. 

 

Lk 15, 1-7. 

A történeteket mélyítsék el 

bennük a keresztyénség 

kulcsgondolatait. Tudják 

elmondani az elveszett 

bárány példázatát. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Környezetükben lassacskán 

szembesülnek a szenvedés és a 

halál tényével. 

Ismerjék meg Jézust, mint Királyt, 

aki úr volt a szenvedés fölött, és 

győzött a halál fölött. 

 

XI. Nagyhét Jézussal 
 

XI/1. Jézus bevonul 

Jeruzsálembe 

 

XI/2. Jézus utolsó estéje – 

Nagycsütörtök 

 

* XI/3. Jézus vagy Barabás – 

Nagypéntek  

 

* XI/4. Jézus él – Húsvét 

 

XI/5. Összefoglalás VI.: Bibliai 

történetek felelevenítése 

 

 

Mt 21, 1-11. 

 

 

Mk 14, 12-52. 

 

 

Mk 15, 1-47. 

 

 

Mt 28, 1-11. 

Ismerjék a Virágvasárnap, 

Nagypéntek, Húsvét 

fogalmát és az ezekhez 

tartozó fogalomkört: 

bevonulás, keresztre 

feszítés, feltámadás. 
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Az egyház és munkája sokuk 

számára idegen, a hitoktatás révén 

azonban kapcsolatba kerülnek 

vele. Az év elején villanásnyi 

képet kaptak az egyházról, most az 

istentisztelet négy 

legjellegzetesebb mozzanatát 

ismerhetik meg. 

Ismerjék meg az istentisztelet fő 

mozzanatait: igehirdetés, 

imádkozás, éneklés, adakozás. 

Kapjanak motivációt az ezekben 

való részvételre, érezzék át ezen 

elemek közösségi jellegét. 

XII. Az egyház növekszik, 

amikor: 

 

XII/1. Jézust hirdetjük, 

 

* XII/2. imádkozunk, 

 

* XII/3. énekelünk, 

 

XII/4. adakozunk. 

 

 

 

Ap Csel. 3. 

 

Ap Csel. 12, 1-19. 

 

Ap Csel. 16, 19-26. 

 

Ap Csel. 4, 32-37. 

Ismerjék meg és tudják 

használni az alapvető 

istentiszteleti fogalmakat. 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Képességeik tudatos fejlesztése, 

kompetencia-élményük a 

tanulásban és a világban való 

tájékozódásban. 

Legyenek hálásak, ha 

egészségesek, és segítőkészek 

azokkal szemben, akik valamilyen 

képességükben korlátozottak. 

Keressük sajátos talentumaikat 

képességeik alapján. 

 

XIII. Köszönöm Istenem, ha 
 

* XIII/1. látok, 

 

* XIII/2. beszélek és hallok, 

 

* XIII/3. tudok mozogni, 

 

* XIII/4. alkothatok. 
 

XIII/5. Összefoglalás VII.: 

Bibliai történetek 

fölelevenítése: gyakorlati 

keresztyénség 

 

 

Mk 10, 46-52. 

 

Mk 7, 31-37. 

 

Mk 2, 1-12. 

 

2 Móz 31, 1-11. 

Hálával éljenek kapott 

képességükkel.  

Tudjanak beszélni arról, 

hogy Isten milyen 

képességeket adott nekik. 

Ismerjék az úri imádságot 

és az asztali áldásokat; egy 

esti és egy reggeli imádság 

ismerete. 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 
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Nyári szünet előtt állnak. Biztonságérzetüket erősítsük meg: 

Isten velük van minden új 

helyzetben. 

XIV. Isten veled van minden 

napon. 

 

XIV/1. Befejező lecke. 

 

 

 

1 Sám 17, 1-15. 

Fogalmazzák meg 

félelmeiket, bátorítsuk 

őket a félelmek hitben való 

legyőzésére. 

 

II. osztály 
Isten megszólít! 
 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 
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8-9 éves gyerekek életkori 

sajátosságai közül számunkra az 

első szempont: a történetéhség (a 

mesék), valamint a kutatás vágya, 

a kíváncsiság és az utánzás. 

„A gyermeklélek igazi tápláléka a 

történetbe foglalt valóság.” (E. 

Jung) 

A hittanórán, amit tanítani 

akarunk, azt mindig történetbe 

foglalva tegyük, azaz, mindig 

történetet tanítsunk. Erre az 

ősatyák élete rendkívül alkalmas. 

Ennek az életszakasznak másik 

döntő sajátossága, amelyet mindig 

szem előtt kell tartanunk: a 

nyitottság. A szakirodalom „naiv 

realizmusnak” nevezi. A gyerekek 

készek mindent elfogadni, 

mindennek hitelt adni, ami érinti 

őket. Hogy mit fogadnak el, és mit 

fogadnak be, az teljesen azokon 

múlik, akik körülveszik őket. Itt 

feltétlenül gondolnunk kell a 

család szerepére. (TV, videó a képi 

információk özöne.) Törekedjünk a 

történetek egyszerű, de izgalmas 

elmondására, feleslegesen ne 

színezzük a cselekményeket. 

Mutassuk meg, hogy Ábrahám, és az 

ősatyák élete, Isten megszólító 

irányító, vezető kegyelmének a 

története. Emeljük ki, hogy Isten 

elhívására Ábrahám szótlan 

engedelmességgel válaszol. Válasz = 

vándorlás. Ábrahám ebben a 

vándorlásban hordozza az áldást, az 

ígéreteket. 

Isten ígérete minden körülmények 

között megáll, és azt semmi és senki 

nem változtathatja meg.  

Ő hű marad! 

I. Isten megszólít 

 

* I/1. hogy vele járjak 

 

I/2. hogy útjáról ne térjek le 

 

I/3. hogy békességben éljek 

embertársaimmal 

 

I/4. hogy segítsek a 

bajbajutottakon 

 

* I/5. hogy rábízzam magam az 

ígéreteire 

 

I/6. hogy imádkozzam 

másokért 

 

I/7. hogy megmeneküljenek az 

igazak 

 

* I/8. hogy szeressem Őt 

 

* I/9. Összefoglalás I. 

 

I/10. Tudáspróba 

 

 

1 Móz 12, 1-9. 

 

1 Móz 12, 10-20. 

 

1. Móz 13. 

 

 

1 Móz 14. 

 

 

1 Móz 18, 1-15. 

 

 

1 Móz 18, 20-33. 

 

 

1 Móz 19, 1-29. 

 

 

1 Móz 22, 1-19. 

Képek, flanel, diaképek, rajzok 

alapján tudják elmondani a 

megismert történetet. 

Tudják elmondani, hogyan 

kíséri Isten hűsége, szeretete 

vándorútján Ábrahámot, Sárát 

és Izsákot. 

Ismerjék fel, hogy ez a hűség, 

szeretet ott van az ő (mi) 

életükben is. 

Tudják fejből a Zsid 11, 8. 

 

 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 



 

876 

 

Soha nem szabad elfelejtenünk, 

hogy a gyerekek akit szeretnek, 

attól tanulnak, és azt tanulják meg, 

amit szeretnek. 

Dönt szerepet játszanak a pozitív 

érzelmek, a szeretet légköre. Az 

unalom, az egyhangúság 

csüggeszt. Ahhoz, hogy a 

hittanórákon is hatékony munka 

történjen, szükség van egy 

bizonyos izgalmi, feszült állapotra. 

A gyereknek látnia, hallania, 

ízlelnie, szagolnia és tapintania 

kell – és ragaszkodás, rokonszenv 

kell, hogy ébredjen benne az iránt, 

aki tanítja és az iránt amit tanul.  

A történetem megadják a 

lehetőséget arra, hogy óráink 

izgalmasak és változatosak 

legyenek. 

Mutassunk rá arra, Isten vezetésére 

szükségünk van a mindennapokban, 

ahogy egymás felé vezette Rebekát és 

Izsákot. 

Isten szava vezeti az övéit 
Milyen jó, hogy ezt a SZÓT (Istent) meg 

lehet kérdezni, ahogy Rebeka tette. 

Milyen sok szomorúság forrása az, 

amikor nem tudjuk megkérdezni az 

Urat (csalás, menekülés, 

megcsalattatás). 

Mutassunk rá arra, ahogy Jákóbból a 

csalóból Izráel lett! 

Jákób Isten áldása nélkül nem képes 

kibékülni Ézsauval. 

II. Isten szava vezet 

 

II/1. a választásban 

 

II/2. segít az erőtlenségben 

 

* II/3. megítél a csalásban 

 

II/4. a bujdosásban 

 

II/5. figyelmeztet az ígéreteire 

 

* II/6. áldást és új nevet ad 

 

* II/7. Összefoglalás II. 

 

II/8. Tudáspróba 

 

 

1 Móz 24. 

 

1 Móz 25, 22-34. 

 

1 Móz 27. 

 

1 Móz 28. 

 

1 Móz 29-30. 

 

1 Móz 32-33. 

Felnőtt segítséggel, majd 

később saját szavaikkal 

beszéljenek a történetekről. 

Az elhangzottakról tudjanak 

rajzot készíteni, és a 

történetekhez kapcsolódó 

egyszerű feladatokat, fejtörőket 

megoldani. 

Néhány mondatban tudják 

elmondani, miért van nekünk is 

szükségünk Isten szavára. 

Tudják fejből az 1 Móz 28, 15. 

és 1 Móz 32, 26.b 
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Tervezzünk lehetőleg minél több 

játékot az óráinkon, amelyekkel 

kapcsolódunk a történetekhez. A 

gyerekek ebben a korban még 

igénylik a játékot, és szükségük is 

van rá. Elsősorban az együttes 

játékokra, a játékos mozgásra. 

A 2. osztályosok életkori 

sajátosságaikat tekintve közelebb 

vannak az elsősökhöz, mint a 

harmadikosokhoz. 

Megtanultak már írni, olvasni, 

számolni, de most kezdik ezeket 

eszközként használni. 

Célunk az, hogy bemutassuk Jákób 

családját. isten formálja ezt a családot 

(közösséget). 

Egy szétesett, gyűlölettel a szívükben 

élő családtagokból Isten egy, 

egymáshoz tartozó, összetartozó 

családot formál. 

Formálja Józsefet, Jákóbot és a 

testvéreket. 

„Az Úr Józseffel volt.” 

Isten jelenléte kötelez, még Potifár 

házában is, de ez a jelenlét erőforrás a 

börtönben. 

Isten jelenléte teszi alkalmassá arra, 

hogy „életet osztogasson”, azaz: 

küldetését betöltse. 

Minden lehetőséget, de különösen 

József történeténél használjuk ki a 

lehetőséget, hogy előre, Jézus 

Krisztusra mutassunk! 

III. Isten szava formál 

 

* III/1. úgy hogy elrontott 

dolgainkba beleszól 

 

III/2. „velünk van” az 

ismeretlenben 

 

* III/3. és erőt ad a nehéz 

helyzetekben 

 

III/4. bölcsességet ad a 

küldetéshez 

 

* III/5. dicsekvőből – „életet 

adó” lesz 

 

III/6. a gyűlölködőkből – 

önfeláldozók 

 

III/7. igazi megbékélést ad 

 

* III/8. az elrontott egységet 

(családot) helyreállítja 

 

III/9. Összefoglalás III. 

 

III/10. Tudáspróba 

 

 

1 Móz 37, 1-11. 

 

 

1 Móz 37, 13-30. 

 

 

1 Móz 40, 1-32. 

 

 

1 Móz 41, 53-42, 38. 

 

 

1 Móz 42. 

 

 

1 Móz 43. 

 

 

1 Móz 45. 

 

1 Móz 46., 49. 

A történetek a közös munkára 

és játékra is alkalmasak. Egy-

egy jelenet eljátszásával erre 

teremtsünk alkalmat. 

Tudják elmondani, miben 

változott meg József, és hogyan 

változtak meg a testvérei. 

Ismerjék fel, hogy erre nekik is 

szükségük van. 

Érezzék, és egy-egy példán 

keresztül próbálják meg 

elmondani a megbocsátás 

jelentőségét az életükben. 

Tudják fejből az 1 Móz 50, 19-

21. 
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A gyerekek advent időszakában 

felfokozott izgalommal várják a 

karácsonyt. Ne kezdjük túl korán a 

felkészülést, mert nem győzik 

kivárni az ünnepeket, de adjunk 

időt arra, hogy ők is „díszbe 

öltöztethessék a szívüket.” 

Isten „legnagyobb csodája” Jézus 

Krisztus, általa szól hozzánk, és 

bizonyítja szeretetét. 

Mutassunk rá, Mária hittel, Zakariás 

hitetlenül fogadja az angyali híradást. 

A pásztorok és a bölcsek az egyszerű 

„jel” mögött is meglátták Jézust, és 

TALÁLKOZTAK VELE. 

Karácsony = találkozni Jézussal 

személyesen. 

IV. Isten megszólító szava a 

karácsonyi történetekben 

 

IV/1. megszólítja Zakariást 

 

* IV/2. megszólítja Máriát 

 

* IV/3. megszólítja a pásztorokat 

 

* IV/4. megszólítja a bölcseket 

 

IV/5. Összefoglalás IV. 

 

IV/6. Tudáspróba 

 

 

 

Lk 1, 5-25. 

 

Lk 1, 26-38. 

 

Lk 2, 8-20. 

 

Mt. 2, 1-12. 

Tudják elmondani miért és mit 

ünnepelünk karácsonykor. 

Ismerjék fel: Jézus a 

legnagyobb ajándék, Akire 

nekik (nekünk) is szükségük 

van, és találkozhatnak vele. 

Tudják fejből a Lk 2, 10-12. 
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 Jézus szavának, amellyel elhívja 

tanítványait, HATALMA van. 

Mutassunk rá, hogy ezzel a 

hatalommal szólítja meg ezt a kis 

csapatot, akik követik őt, azaz 

magukat teljesen Rá bízzák. 

Életük döntő találkozása ez, mely 

életüket megváltoztatja. 

Máté elhívása és Saul megtérése 

feltétlenül alkalmas ennek a 

megváltozásnak (megtérésnek) a 

bemutatására. 

V. Jézus megszólítja a 

tanítványait, és elhívja 

 

V/1. Andrást, Keresztelő János 

tanítványai közül 

 

* V/2. a 12 apostolt 

 

 

V/3. Lévit a vámszedő asztal 

mellől 

 

* V/4. Sault megszólítja a 

damaszkuszi úton 

 

V/5. Tudáspróba 

 

 

 

Jn 1, 35- 

 

 

Lk 6, 12-16. és 

Mt 4, 18-22. 

 

Mt 9, 9-13. 

 

 

Ap Csel. 9. 

Jézus a tanítványait munka 

közben kereste fel és hívta el. 

Ismerjenek két történetet ezek 

közül. 

Tudják fejből a tanítványok 

neveit, Lk 6, 12-16. 
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Tanulásukra ebben az életkorban 

még az UTÁNZÁS jellemző. 

Elsősorban bennünket, felnőtteket 

utánoznak. (Pl. úgy teszik össze a 

kezüket imádságra, mint mi) 

Elsősorban ne arra törekedjünk, 

hogy e példázatokon keresztül ne 

magyarázzuk meg, miért kell 

imádkoznunk, hanem azt mutassuk 

meg, hogyan. 

Gyakoroljuk együtt! 

Mutassunk rá, hogy imádságaink 

alapja: Isten mindent adni akaró 

(bűnbocsátó) szeretete. 

Isten nem azért hallgatja meg 

imádságainkat, mert kitartóak 

vagyunk, hanem azért mert szeret 

bennünket. 

Imádság = nyelv, amellyel 

beszélgethetünk Istennel. 

VI. Jézus imádkozni tanít 

 

VI/1. a hamis bíró példázatán 

keresztül 

 

* VI/2. a farizeus és a vámszedő 

példázatán, imádságán 

keresztül 

 

VI/3. a kenyeret kereső barát 

példázatán keresztül 

 

* VI/4. bennünket is a Mi Atyánk 

szavaival 

 

* VI/5. Összefoglalás V. 

 

VI/6. Tudáspróba 

 

 

Lk 18, 1-9. 

 

 

Lk 18, 1-9. 

 

 

 

Lk 11, 5-13. 

 

 

Mt 6, 6-13. 

Mivel nem könnyűek ezek a 

példázatok, ne ezeknek az 

elmondását kérjük számon, 

hanem egy-egy aranymondást, 

amelyekből valamit megtudunk 

az imádságról. 

A Mi Atyánk elmondása. 

Gyűjtsük össze azokat az 

imádságokat, amelyeket eddig 

már tudnak a gyerekek. 

Az éneklés is közös imádság. 

Tudják fejből a Mt 6, 6. és Mt 

7, 7-8. 

 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 



 

880 

 

 Mutassuk meg a nagyheti 

eseményekben, hogy Jézus szava 

ellenére a tanítványok csalódottak. 

nem értik a Mestert. Csalódottak, nem 

értik Jézusnak miért kell szenvednie! 

VII. Kiket szólít meg a 

szenvedő Jézus? (böjt) 

 

* VII/1. a farizeusokat „…ha ők 

elhallgatnak a kövek 

fognak beszélni.” 

 

VII/2. a tanítványokat 

„…maradjatok itt és 

vigyázzatok énvelem!” 

 

* VII/3. Júdást „Barátom, miért 

jöttél?” 

 

VII/4. az Őt elfogókat „…kit 

kerestek?” 

 

* VII/5. az Őt vádolókat „…én 

nyilván szólottam a 

világnak.” 

 

* VII/6. Összefoglalás VI. 

 

VII/7. Tudáspróba 

 

 

 

Lk 19, 29-40. 

 

 

 

Mt 26, 30-46. 

 

 

 

Mt 26, 30. 

 

 

Jn 18, 4-11. 

 

 

Jn 18, 19-23. 

Tudják elmondani, hogy mit 

jelent a böjt. Miért, és mire 

készülünk ilyenkor. 

Ismerjék a Nagyhét fogalmát, 

tudják elmondani ennek a 

hétnek az eseményeit: 

Virágvasárnaptól Húsvétig. 

Tudják fejből a Mt 26, 26-28. 
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 Folytassuk a gondolatmenetünket a 

tanítványok csalódottságánál, amely 

lassan oldódik, és lassan helyet ad az 

örömhírnek: „JÉZUS ÉL!”  

Péter felfedezése: Jézus szeretete 

változatlan, és úgy bocsát meg, hogy 

közben szolgálatot bíz rá. 

Mennybemenetel: Jézus láthatatlan 

jelenlétében élve kell Róla 

bizonyságot tenni. 

VIII. A feltámadott Jézus 

szavai (Húsvét) 

 

* VIII/1. „Békesség néktek” 

 

VIII/2. „Miért vagytok 

szomorú ábrázattal?” 

 

VIII/3. „Szeretsz-e engem?” 

 

* VIII/4. „Lesztek nékem 

tanúim!” 

 

* VIII/5. Összefoglalás VII. 

 

VIII/6. Tudáspróba 

 

 

 

Jn 20, 19-31. 

 

Lk 24, 13-52. 

 

 

Jn 21, 15-19. 

 

Ap Csel. 1, 1-11. 

Tudják elmondani, hogy mit és 

miért ünneplünk húsvétkor. 

Tudják fejből a Jn 3, 16. 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

 Éreztessük, hogyan szállt el Pünkösd 

után a tanítványok csalódottsága. 

A Szentlélek világosan és tisztán 

láttatja meg velük Jézus életútját, és 

saját magukat is. 

Mutassunk rá a különbségre, amely 

felfedezhető a tanítványok 

viselkedésében, minekutánna „kaptak 

erőt.” 

IX. Az én vezérem bensőmből 

vezérel (Pünkösd) 

 

IX/1. A Szentlélek érthetően 

szól 

 

IX/2. A Szentlélek közösséget 

formál 

 

IX/3. A Szentlélek bátor 

bizonyságtevővé tesz 

 

IX/4. A Szentlélek nem tűri a 

hamisságot 

 

IX/5. Tudáspróba 

 

 

 

Ap Csel. 2, 1-13. 

 

 

Ap Csel. 2, 42-47. 

 

 

Ap Csel. 4, 1-22. 

 

 

Ap Csel. 5, 1-16. 

Tudják elmondani mit és miért 

ünnepelünk pünkösdkor. 

Tudják fejből az Ap Csel. 2, 38. 
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 Emberek viszik az örömhírt, de ez 

Isten ügye és nem emberi vállalkozás. 

(Mint ahogy ma sem!) 

Beszéljünk a gyülekezetről, amely 

azok közössége, akiket Isten elhívott, 

akikkel Isten személyesen találkozott. 

Mi is tagjai lehetünk – vagyunk – 

ennek a gyülekezetnek. 

X. Jézus szava küld 

 

X/1. „Beszéld el, mily nagy 

dolgokat tett az Isten 

veled.” 

 

X/2. hogy megtaláld az 

alkalmas munkatársat 

Barnabás és Pál 

 

X/3. hogy örömhírt vigyél 

 

* X/4. hogy örömhírt vigyél a 

föld minden népéhez 

 

X/5. Összefoglalás VIII. 

 

X/6. Tudáspróba 

 

 

Lk 8, 26-39. 

 

 

 

Ap Csel. 11, 19-26. 

 

 

 

Ap Csel. 13, 4-12. 

 

Ap Csel. 16, 1-13. 

Tudják mit jelent az 

evangélium és az apostol. 

Tudják fejből a Mt 28, 18.b-20. 

 

III. osztály 
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Isten hatalmas! 
 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

A 9-10 éves gyermekek 

gondolkodása közel áll a mózesi 

korhoz: a tekintély és a törvények 

tisztelete meghatározó 

jelentőségű. 

Logikus gondolkodásuk fejlődik, 

így képessé válnak Isten hatalmát 

a kisebb-nagyobb reláció 

segítségével szemlélni. 

A kalandvágy és az izgalom 

jellemzi ezt a korosztályt, így a 

zsidó nép kiszabadításának 

izgalmas története különösen 

érdekes és motiváló hatású 

számukra. 

Megmutatni Isten 

hatalmának jeleit Izrael 

népének életében. 

I. Isten nagyobb 

 

* I/1. Isten nagyobb a 

nyomorúságnál! 

 

 

I/2. Isten nagyobb a 

kérdéseinknél! 
 

* I/3. Isten nagyobb a fáraónál! 

 

 

I/4. Isten nagyobb a tengernél! 
 

* I/5. Isten nagyobb a 

szükségeknél! 

 

* I/6. A hatalmas Isten szövetsége 

 

I/7. Isten nagyobb az óriásoknál! 

 

I/8. Isten nagyobb a lázadóknál! 

 

I/9. Isten nagyobb az ellenségnél! 

 

I/10. Isten nagyobb az 

akadályoknál! 

 

* I/11. Összefoglalás 

I/12. Tudáspróba 

 

 

 

2 Móz 1-2, 10. 

 

 

 

2 Móz 2, 11-4, 31. 
 

 

2 Móz 7-12. 

 

 

2 Móz 13, 17-15, 21. 

 

2 Móz 16-17. 

 

 

2 Móz 19-20. 24, 1-8. 

 

4 Móz 13-14. 
 

4 Móz 21, 4-9. 

 

4 Móz 22-24. 

 

Józs. 3-4. 5, 13-6, 21. 

Vegyék észre és fogalmazzák meg a 

zsidó nép ill. a saját környezetükben 

levő nyomorúságokat. 

Tudják felsorolni a tíz csapásban az 

ismétlődő motívumokat. 

Tudják elmondani saját szükségeiket 

egymásnak és Istennek. 

Ismerjék a szövetség lényegét. 

Tudja fejből a Zsolt. 50, 15. 
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A 9-10 évesek általános 

jellemzője a gyűjtögetés – ebben 

a témakörben Isten ajándékait 

gyűjtjük össze velük. 

Szívesen gyűjtenek 

információkat is, így sok bibliai 

alapismeretet elsajátíthatnak a 

próféták korából. 

Megmutatni Isten 

hatalmának jeleit a próféták 

életében. 

II. Isten hatalma megajándékoz 

 

II/1. Isten hatalma tüzet ad 

 

* II/2. Isten hatalma erőt ad 

 

 

II/3. Isten hatalma kísérőt ad 

 

II/4. Isten hatalma bőséget ad 

 

* II/5. Isten hatalma életet ad 

 

II/6. Isten hatalma enni ad 

 

* II/7. Isten hatalma gyógyulást ad 

 

 

II/8. Isten hatalma győzelmet ad 

 

* II/9. Isten hatalma utat ad 

 

 

II/10. Isten hatalma bocsánatot ad 

 

* II/11. Összefoglalás 

 

II/12. Tudáspróba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Kir 18, 17-40. 

 

1 Kir 19, 1-18. 

 

 

2 Kir 2, 1-18. 

 

2 Kir 4, 1-7. 

 

2 Kir 4, 8-37. 

 

2 Kir 4, 38-44. 

 

2 Kir 5. 

 

 

2 Kir 6, 8-23. 

 

Jónás 1-2. 

 

 

Jónás 3-4. 

Tudja felsorolni Isten szavának 

alapvető tulajdonságait. 

Tudjon az örökélet ajándékáról. 

Ismertessen Naámán példáján 

keresztül az istenismeret útját. 

Tudja elmondani röviden Jónás 

történetét. 

Tudja fejből a 2 Kor 9, 15. 
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A 9-10 éves korosztály számára a 

biztonság, a védettség különösen 

hangsúlyos lelki szükséglet, ezért 

a témakör két kulcsszava: 

bárhol + segít. 

E korosztály számára csak az az 

igaz, ami megmagyarázható. Az 

értelmileg felfogható események, 

történések érdeklik. Jézus csodái 

viszont nem ilyenek, ezért ne az 

értelmi, hanem a lelki igényük 

felől közelítsük meg azokat. 

Közel hozni a gyermekek 

lelkéhez Jézus Krisztus 

hatalmát a gondok között. 

III. Az Úr Jézus bárhol tud 

segíteni 

 

* III/1. Az Úr Jézus segít a 

lakodalomban 

 

III/2. Az Úr Jézus segít a 

pusztában 

 

* III/3. Az Úr Jézus segít a viharban 

 

 

* III/4. Az Úr Jézus segít a tengeren 

 

 

 

III/5. Az Úr Jézus segít a 

munkában 

 

III/6. Az Úr Jézus segít a 

döntésben 

 

* III/7. Az Úr Jézus segít a 

földrengésben 

 

 

III/8. Az Úr Jézus segít a 

veszélyes úton 

 

* III/9. Összefoglalás 

 

III/10. Tudáspróba 

 

 

 

 

 

 

 

 

János 2, 1-11. 

 

 

Márk 8, 1-10. 

 

 

Máté 8, 23-27. 

 

 

Máté 14, 22-33. 

 

 

 

János 21, 1-14. 

 

 

Ap Csel. 5, 12-32. 

 

 

Ap Csel. 16, 26-34. 

 

 

 

Ap Csel. 27-28, 10. 

Tudják elmondani, hogy hol, kinek 

és hogyan segített Jézus. 

Néhány mondatban ismertessék a 

történetet. 

Ismerjék meg a leborulás 

jelentőségét a keresztyén életben – 

mint a tisztelet, hódolat jelét. 

A börtönőr példáján keresztül 

ismerjék az üdvözülés lépcsőit: 

hallgatni-dönteni-cselekedni-

örvendezni. 

Tudja fejből a Máté 28, 18. 
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A 9-10 évesek szociális 

fejlődésében a csoport fogalma 

nagy jelentőségű. A közösségben 

azonosul kortársaival, hűséges 

hozzájuk, élvezi társaságukat. 

E témák továbbvezethetik 

közösségi tapasztalataiban a 

másik ember, a beteg ember 

iránti érzékenység, segítőkészség 

és segítségnyújtás felé. 

Közel hozni a gyerekek 

lelkéhez Jézus Krisztus 

hatalmát a betegségekben. 

IV. Az Úr Jézus tud segíteni a 

betegségben 

 

* IV/1. Jézus segít a haldokló 

betegen 

 

IV/2. Jézus segít a vérző betegen 

 

* IV/3. Jézus segít a tehetetlen 

betegen 

 

IV/4. Jézus segít a beteg kézen 

 

IV/5. Jézus segít a beteg szíven 

 

* IV/6. Jézus segít a beteg szemen 

 

 

IV/7. Jézus segít a beteg lábon 

 

* IV/8. Jézus segít a beteg szájon 

 

 

* IV/9. Összefoglalás 

 

IV/10. Tudáspróba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukács 7, 1-10. 

 

 

Lukács 8, 42-48. 

 

János 5, 1-9. 

 

 

Máté 12, 9-14. 

 

Márk 1, 21-28. 

 

János 9, 1-41. 

 

 

Ap Csel. 14, 8-18. 

 

Ap Csel. 16, 16-24. 

Ismerje és gyakorolja a közbenjáró 

imádságot! 

Tudja röviden elmondani a 

történetet. 

Tudja összehasonlítani a lelkileg 

vak, ill. látó ember. 

Ismerje a jóslás, jövendőmondás 

veszélyeit. 

Tudja fejből a Márk 2, 17. 
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A 9-10 évesek gátlás nélkül 

kifejezésre juttatják érzelmeiket, 

személyes érzéseiket azonban 

elrejtik, így sokféle félelmet 

hordoznak magukban. Ezek 

közül az egyik legerősebb a 

haláltól való félelem. A témák 

éppen ezért hoznak mindig 

valami új, vigasztaló, bátorító 

gondolatot – így vezetve a 

gyermekeket a gyásztól a boldog 

reménység felé. 

A 9-10 évesek számára nagy 

jelentősége van a példaképeknek. 

A gyászolással és a saját 

halálukkal kapcsolatban is nagy 

segítséget jelent egy-egy bibliai 

szereplő példája. 

Jézus halál feletti 

hatalmának felmutatása. 

V. Az Úr Jézus tud segíteni a 

gyászban 

 

V/1. Jézus segít a gyászoló 

anyának 

 

* V/2. Jézus segít a gyászoló apának 

 

* V/3. Jézus segít a gyászoló 

testvéreknek 

 

V/4. Jézus segít a gyászoló 

tanítványoknak 

 

* V/5. Jézus segít a gyászoló 

tanítványnak 

 

V/6. Jézus segít a gyászoló 

gyülekezetnek 

 

V/7. Jézus segít a gyászoló 

apostolnak 

 

* V/8. A győzelmes halál 

 

 

* V/9. Összefoglalás 

 

V/10. Tudáspróba 

 

 

 

 

 

 

Lukács 7, 11-17. 

 

 

Lukács 8, 40-56. 

 

János 11-1-44. 

 

 

Lukács 24, 36-49. 

 

 

János 20, 24-29. 

 

 

Ap Csel. 9, 36-43. 

 

 

Ap Csel. 20, 7-12. 

 

 

Ap csel. 6-7. 

Tudják elmesélni röviden a 

történetet. 

Jellemezzék a gyászoló testvéreket. 

Ismerjék a hit két alapelemét: remélt 

bizalom + hitvalló meggyőződés. 

Tudják röviden jellemezni a 

mennyországot. 

Tudja fejből a János 11, 25. 
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 9-10 évesek éles eszűek, 

fogalmak iránti 

felfogóképességük gyarapodik.  

Logikusan kezdenek 

gondolkodni, az ok-okozati 

összefüggések egyre érthetőbbek 

számukra, a „miért” és „azért” 

szavak szókincsük alapvető 

részévé válnak. Így képesek 

lesznek felfogni az üdvtörténeti 

csodák jelentőségét, alapvető 

összefüggéseiket. 

Az ünnepet nemcsak az 

ajándékok különböztetik 

meg a hétköznapoktól, 

hanem meg kell tanulni 

lélekben ünnepelni. 

VI. Ünnepeljünk! 

 

* VI/1. Karácsony csodája 

 

 

VI/2. Nagyhét csodája 

 

* VI/3. Nagypéntek csodája 

 

* VI/4. Húsvét csodája 

 

 

* VI/5. Mennybemenetel csodája 

 

 

* VI/6. Pünkösd csodája 

 

 

Lukács 1, 46-55. 

 

 

János 13, 1-17. 

 

Máté 27, 27-56. 

 

János 20, 1-18. 

 

 

Lukács 24, 50-53. 

 

 

Ap Csel. 2, 14-36. 

Ismerje karácsony csodáját, hogy 

Jézus értünk született a Földre. 

Ismerje Jézus kereszthalálának okát. 

Tudják elmondani a közölt húsvéti 

köszöntőt! 

Tudja röviden elmondani a 

mennybemenetel történetét. 

Ismerjék Péter beszédének főbb 

témáit! 
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IV. osztály 
Isten uralkodik! 
 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Az első iskolaévek jellemző 

sajátossága, hogy a gyermek 

érdeklődése döntően az őt 

körülvevő valóság felé fordul. 

Jó megfigyelővé válik, 

következtetési képessége erősen 

fejlődik, világképe reálissá alakul 

át. 

Az okozati viszonyokat törekszik 

felfedni, minél több tárgyi és 

személyi összefüggést megismerni. 

Ez a kor egészen a pubertásig, a 

mozgásos játékok kora. 

Mozgásszükséglettel 

természetesen együtt jár a 

cselekvésszükséglet is. 

Megláttatni Istent, mint a történelem 

és a választott nép Urát. 

Ismerjék meg a gyerekek, milyen 

jelentősége volt az ószövetségi nép 

életében a királynak, a prófétának és a 

papnak. 

Fedezzék fel, hogy Krisztus mai 

követőinek életében mit jelent a 

hármas tisztségben való részesedés (v. 

ö. HKT 32. kérdésével). 

A király 

I. Izrael királyt kíván 

 

* I/1. Mégis legyen királyunk 

 

I/2. Sault királlyá kenik 

 

I/3. Saul pihenni tér 

 

* I/4. Az engedetlen király 

 

I/5. „Hol van a zsidók 

királya?” 

 

 

 

1 Sám 8. 

 

1 Sám 9-10. 

 

1 Sám 12. 

 

1 Sám 13-15. 

 

Mt 2, 2. 

A gyermekek válasszanak az 1 

Sám 8. fejezetének szereplői 

közül egyet, a választott 

személy szempontjából 

mondják el a történetet. 

Tudják megfogalmazni az Isten 

iránti engedetlenség ismérveit 

Saul története alapján. 

 

 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

  A király 

II. Júda oroszlánja 

 

* II/1. Isten új választottja 

 

* II/2. Dávid és Góliát 

 

II/3. Nehézségekkel teli évek 

 

II/4. Isten ítélete a király fölött 

 

* II/5. „Király vagy-e te 

csakugyan?” 

 

 

 

1 Sám 16. 

 

1 Sám 17. 

 

1 Sám 19-24. 

 

1 Sám 28-31. 

 

Jn 18, 37. 

A gyermekek ismerjék Dávid 

elhívásának fő szakaszait. 

Mondják el Dávid és Góliát 

történetét saját szavaikkal. 

Tudják megfogalmazni, mit 

jelentett a királyság Saul és 

Dávid idejében. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

  A király 

III. A királyság virágkora 

 

* III/1. Dávid királysága 

 

* III/2. Salamon, az utód 

 

III/3. A király bölcsessége 

 

III/4. Templomépítés 

 

III/5. „Krisztus Dávidnak Fia 

és Ura.” 

 

 

 

2 Sám 2-10. 

 

1 Kir 1-2. 

 

1 Kir 3-4. 

 

1 Kir 6. 

 

Mk 12, 35-37. 

A gyermekek fogalmazzák 

meg, milyen jellemű ember volt 

Dávid. 

Tudják elmondani Salamon 

példáján keresztül, mit jelent az 

Istentől kapott bölcsesség. 

 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

A kilencedik és tizedik év 

fordulópont a gyermekek 

fejlődésében. Ebben az életkori 

váltófázisban a gyermekek 

pszichikus szükséglete, hogy a 

felnőtt társadalom újonnan 

megfigyelt organizációját, 

személyi és intézményes 

hierarchiáját utánozza. Ez 

határozza meg társas életét. Erős 

emóciókkal kötődik olyan 

szervezett gyermekközösségekhez, 

ahol meghatározott célokat, 

együttélési formákat, tradíciókat és 

egyénre szabott szerepeket 

 A király 

IV. A királyság hanyatlása 

 

* IV/1. Kettészakad az ország 

 

IV/2. Aranyborjak készülnek 

 

IV/3. Egy igaz uralkodó 

 

IV/4. A templom megtisztítása 

 

IV/5. „Nekem adatott minden 

hatalom.” 

 

 

 

1 Kir 12, 1-24. 

 

1 Kir 12, 24-33. 

 

2 Kir 22. 

 

2 Kir 23. 

 

Mt 28, 18. 

A gyermekek mondják el, 

milyen következményei lettek 

Izrael életében a 

bálványimádásnak; erre 

mondjanak egy mai példát. 

Térképen tudják megmutatni az 

északi országrészt, Júdát és 

Jeruzsálemet. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

  A próféta 

V. Ézsaiás próféta 

 

V/1. Az eljövendő nagy király 

 

* V/2. Békekövet a földön 

 

V/3. Isten szolgálatában 

 

* V/4. Az Úr szenvedő szolgája 

 

V/5. Jézus a mi gyógyítónk 

 

 

 

Ézs 9, 1-6. 

 

Ézs 11, 1-10. 

 

Ézs 49, 1-6. 

 

Ézs 53, 1-12. 

 

Mt 8, 16-17. 

A gyermekek tudják elmondani 

Ézsaiás példáján, mit jelent 

prófétának lenni.  

Fogalmazzák meg, mi jellemzi 

Isten szolgálatát Ézsaiás 53. 

alapján. 

 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

  A próféta 

VI. Jeremiás 

 

* VI/1. Isten prófétaságra hív 

 

VI/2. A képmutató hit 

 

VI/3. Jeremiás panasza 

 

* VI/4. Jövendölés a babiloni 

fogságról 

 

* VI/5. Jézus megtisztítja a 

templomot 

 

 

 

Jer 1, 1-10. 

 

Jer 3, 7-11. 

 

Jer 20, 7-18. 

 

Jer 27. 

 

 

Jn 2, 13-24. 

A gyermekek tudják elmondani, 

milyen feladatot kapott 

Jeremiás elhívása alkalmával. 

Ismerjék a példázat fogalmát. 

Fogalmazzák meg, mi a 

különbség igaz és hamis 

istentisztelet között. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Önérvényesítési szükségletei 

kielégítéséhez teremt szociális 

közeget a gyermekcsoport, amely 

referencia csoporttá válik: 

megtörténik az átpártolás. A 

gyermek a vele egykorúak 

csoportjában érzi teljes értékűnek 

magát. Itt nem nehezedik rá a 

felnőttek oktatgatása, nem érzi 

kicsinységét. 

Versenyez a hatáskör, az 

elismerés, a tekintély, a jelentőség, 

a társak vonzalmának 

megszerzéséért. 

Az egykorúak csoportjában jelenik 

meg először a gyermekekben az 

érzelmileg erősen motivált 

kötelességtudat, itt szilárdul meg 

benne a feladatokhoz, a 

szabályokhoz és a különböző 

helyzetekhez való tudatos 

alkalmazkodás készsége. 

 A próféta 

VII. Ezékiel látomásai 

 

* VII/1. Ezékiel próféta küldetése 

 

VII/2. Az őrálló 

 

* VII/3. A terméketlen szőlőtőke 

 

VII/4. Az élet győzelme 

 

VII/5. Az igazi szőlőtő 

 

 

 

Ez 2. 

 

Ez 3, 16-17. 

 

Ez 15. 

 

Ez 37. 

 

Jn 15, 1. 

A gyermekek ismerjék Ezékiel 

próféta elhívásának történetét. 

A haszontalan szőlőtő 

példázatához tudjanak mai 

példát mondani. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

  A próféta 

VIII. Próféta a fogság után 

 

* VIII/1. A kitartó Dániel 

 

VIII/2. Három hűséges ifjú 

 

VIII/3. Az oroszlánok 

vermében 

 

VIII/4. Egy csodálatos látomás 

 

* VIII/5. Jézus negyven napig a 

pusztában 

 

 

 

Dán 1. 

 

Dán 3. 

 

Dán 6. 

 

 

Dán 7, 9-14. 

 

Lk 4, 1-13. 

A gyermekek saját szavaikkal 

fogalmazzák meg Dániel 

jellemvonásait. 

Ismerjék a kísértés és az 

ellenállás fogalmát Dániel és 

Jézus megkísértésének 

történetei alapján. 

 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

  IX. A főpap 

 

IX/1. Békeország papja 

 

* IX/2. Az Áronnak adott parancs 

 

IX/3. Éli és fiai 

 

* IX/4. Főpap a bálvány ellen 

 

* IX/5. Jézus megfeszítése 

 

 

1 Móz 14, 18-20. 

 

4 Móz 6, 22-27. 

 

 

1 Sám 2, 25. 

 

2 Krón 23, 16-21. 

 

Mk 15, 20-32. 

A gyermekek tudják fejből a 4 

Móz 6, 22-27-et. 

Ebben a tanévben több 

alkalommal volt szó a 

bálványokról, gyűjtsék össze 

ezeket a történeteket. 

Saját szavaikkal mondják el, 

miért mondjuk Krisztusról, 

hogy „egyetlen egy főpapunk” 

(HKT 31. kérdés). 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Sok gyermek ebben az 

időszakában gyűjt különböző 

tárgyakat és érez késztetést, hogy a 

dolgokat osztályozza, 

rendszerezze, s ez által is jobban 

megismerje, birtokba vegye őket. 

A birtoklás egyben kompetencia-

szükségletét is célozza. 

Segítséget adni, hogy Jézus 

példázataiból tanulni tudjanak, 

észrevegyék, hogy ezek a történetek 

az ő életükhöz is kapaszkodót adnak. 

X. Isten országáról szóló 

példázatok 

 

* X/1. A magvető 

 

X/2. Mustármag és a kovász 

 

X/3. Igazgyöngyöt találó 

kereskedő 

 

X/4. A gonosz szőlőművesek 

 

* X/5. Jézus feltámadása 

 

* X/6. A királyi mennyegző 

 

X/7. Tíz szűz 

 

* X/8. A talentumokról 

 

X/9. Az utolsó ítéletről 

 

X/10. Jézus mennybemenetele 

 

* X/11. Az irgalmas samaritánus 

 

* X/12. Az elveszett drachma 

 

* X/13. A tékozló fiú 

 

X/14. A hamis sáfár 

 

* X/15. Az ígéret beteljesedése 

 

 

 

Mt 13, 1-23. 

 

Mt 13, 31-34. 

 

Mt 13, 45-46. 

 

 

Mt 21, 33-46. 

 

Lk 24, 1-12. 

 

Mt 22, 1-14. 

 

Mt 25, 1-13. 

 

Mt 25, 14-30. 

 

Mt 25, 31-46. 

 

Ap Csel. 1, 4-14. 

 

Lk 10, 25-37. 

 

Lk 15, 8-10. 

 

Lk 15, 11-32. 

 

Lk 16, 1-12. 

 

Ap Csel. 2, 1-13. 

A gyermekek ismerjék a 

magvető példázatának 

magyarázatát. 

Tudják fejből a Mt 22, 14-et és 

az Ap Csel. 2, 4-et. 

Tudják elmondani a tíz szűz és 

a királyi mennyegző példázatát. 

Jellemezzék a felebaráti 

szeretete az irgalmas samáriai 

példája alapján. 

Tudják megjeleníteni a tékozló 

fiú példázatát (grafika vagy 

dráma). 
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V. osztály 
 

Isten boldog életre hív minket! 
 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Az ötödik osztályba lépés sok 

változást hoz a gyerekek életébe: új 

tanrenddel, követelményekkel, 

osztályfőnökkel találkoznak. A 

gyerekek közül többen új iskolába 

kerülnek. 

Érdeklődésük egyre inkább 

tényszerű, racionális dolgok felé 

fordul. 

Ebben az életkorban nem csak 

érzik a körülöttük levő világ 

ellentmondásait, tapasztalataikat 

képesek megfogalmazni, vágynak 

arra, hogy értsék a körülöttük zajló 

eseményeket. 

Az első témakör célja, hogy alapvető 

élethelyzeteket gondoltasson végig a 

gyermekekkel (pl. boldogság, 

boldogtalanság), olyan fogalmakat 

vezessen be, amelyek segítségével 

megismerhetik Isten törvényét. 

I/1. Ki a boldog ember? 

 

* I/2. Az első ember boldogsága 

 

* I/3. Isten az embert lelkével 

ajándékozta meg: hivatás, 

és társat adott. 

 

* I/4. Az ember 

boldogtalanságának 

története. Mit vesztett 

Ádám és Éva a 

bűnesetben? 

 

* I/5. Kain boldogtalansága 

 

* I/6. Noé igazsága – az emberek 

gonoszsága 

 

I/7. Isten hatalma és az ember 

lehetőségei közötti 

különbség 

 

* I/8. „Boldogok a szelídek…” 

 

I/9. „Boldogok, akik békét 

teremtenek…” 

 

I/10. Összefoglalás 

„Boldog ember az, aki nem jár 

a bűnösök tanácsán!” 

Zsolt 112. 

 

1 Móz 1. 

 

1 Móz 2. 

 

 

 

1 Móz 3. 

 

 

 

 

1 Móz 4. 

 

1 Móz 4-8. 

 

 

1 Móz 11. 

 

 

 

Mt 5, 4. 

 

Mt 5, 9. 

 

 

Zsolt 1. 

A gyermekek tudják elmondani 

a teremtés napjait.  

A Biblia segítségével sorolják 

fel, hogy Isten mit ajándékozott 

a teremtésben az embernek és 

mivel bízta meg. 

Saját szavaikkal mondják el a 

bűneset történetét. 

Ismerjék Kain és Ábel 

történetét. 

Ismerje az Özönvíz történetének 

főbb szakaszait. 

Tudjon fejből mondani egy 

boldogmondást. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Az összefüggések megértése 

nagyon fontos ebben az életkorban. 

Világosan meg kell mutatni, hogy a 

Tízparancsolat nem 

összefüggéstelen 

szabálygyűjtemény, hanem 

pontosan megfogalmazott 

dokumentuma Isten és népe közötti 

szövetségnek. Választ adhatunk 

arra, a mind gyakrabban felmerülő 

kérdésükre, hogy mi a jó és mi a 

rossz, hogy Isten ígéje segíti 

döntéseiket. 

Isten nem feltételeivel, 

követelményeivel szólít meg 

bennünket, hanem szabadításával, 

szeretetével. 

* II/1. Isten válasza az ember 

bűnére: „Megláttam 

népem 

nyomorúságára…” 
 

II/2. Ki a mi Istenünk? 

 

* II/3. Isten szeretetére adott 

válasz: az Ő akarata 

szerinti élet. 

 

* II/4. Ne légy bálványimádó! 

 

II/5. Ne légy bálványimádó! 

 

* II/6. Szavaink 

 

* II/7. Ne mondd ki… 

 

II/8. Önpusztító szavak 

 

II/9. Tiszta beszéd 

 

II/10. Összefoglalás: 

„Boldogok…, akik az Úr 

törvénye szerint élnek." 

 

 

 

 

 

 

Móz. 3, 7. 

 

 

 

Ján 3, 16. 

 

2 Móz 19. 

 

 

 

2 Móz 32. 

 

Ap Csel. 19. 

 

Jakab 3. 

 

2 Móz 20, 7. 

 

Mt 26, 14-16. 

 

Mt 5, 33-37. 

 

Zsolt 119, 1-8. 

A gyermekek tudják fejből a II. 

Mózes 20, 1-7. 

Saját szavaikkal tudjanak 

beszélni az imádságról. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

A gyermekek ebben az életkorban 

képessé vállnak az időben való 

tájékozódásra (múlt, jelen, jövő, 

napok, hetek, hónapok és évek 

egymáshoz való viszonya), kezdik 

önállóan saját idejüket beosztani. 

Egyre kevesebb segítséget 

igényelnek az ünnepekre való 

készülődésben. 

Isten szeretete jelen van az életünkben 

a napok, évek, hétköznapok és 

ünnepek váltakozásában is. 

Munkánknak, tanulásunknak Isten 

áldása ad igazi értelmet. 

* III/1. Hat napon dolgozz… 

 

III/2. „Ha valaki nem akar 

dolgozni, ne is egyék…” 

 

III/3. Vasárnap vagy szombat? 

 

* III/4. A református 

istentisztelet 

 

* III/5. Ünnepkörök 

 

III/6. A hálaadás alkalmai 

(asztali áldás, új bor, új 

kenyér) 

 

III/7. Isten előtt az élet nagy 

fordulópontjain I. 

(keresztelő, konfirmáció) 

 

III/8. Isten előtt az élet nagy 

fordulópontjain II. 

(esküvő, temetés) 

 

III/9. Közösségeink ünnepei 

(reformáció, nemzeti 

ünnepek) 
 

III/10. Összefoglalás: Az első 

kőtábla 

 

 

 

2 Móz 20, 9. 

 

2 Thessz 3, 10. 

 

 

Mk 16, 1-3. 

 

Róma 12. 

 

 

Zsolt 95. 

 

1 Kron 16. 

 

 

 

Zsolt 78. 

 

 

 

Zsolt 25. 

 

 

 

Jer 29. 

 

 

 

Lk 10, 27. 

A gyerekek tudják fejből a 2 

Móz 20, 8-11. 

Ismerje a református 

istentisztelet részeit. 

Tudja felsorolni az 

ünnepköröket jelentésükkel 

együtt. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

A szülők iránti feltétlen érzelmi 

kötődés mellett kezdik szüleiket és 

a körülöttük élő embereket 

kritikusan szemlélni, fontos 

támpontokat, kapaszkodókat adni 

mindent értékelő és mindent érteni 

akaró törekvésükhöz. 

Megértetni, hogy Isten akarata, 

szeretete nemcsak Isten és ember 

kapcsolatában van jelen, hanem ember 

és ember között is. 

IV/1. Örökségünk 

 

* IV/2. Csalással szerzett apai 

áldás 

 

* IV/3. Egy fiú, aki megtanulta 

tisztelni apját. 

 

IV/4. Naómi és Ruth 

 

* IV/5. Indulataink 

 

IV/6. Az élet Isten ajándéka 

 

* IV/7. Ne ölj! – Jézus parancsa 

szerint 

 

IV/8. Ne ölj! – Védd az életet! 

 

 

* IV/9. Ne ölj! – Védd az életet! 

 

IV/10. Összefoglalás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef 6, 1-4. 

 

1 Móz 24. 

 

 

1 Móz 44, 14-34. 

 

 

Ruth 

 

Zsolt 35. 

 

1 Sám 1-2. 

 

Mt 5, 21-26. 

Mt 5, 25. 

 

1 Sám 20, 35. 

1 Sám 20, 42. 

 

Fil 

 

Zsolt 94. 

A gyerekek tudják fejből a 2 

Móz 20, 12-13. 

Tudja saját szavaival 

megfogalmazni, hogy számára 

mit jelent a szülők tisztelete, 

tudjon egy pozitív és egy 

negatív példát mondani a 

Bibliából. 

Tudja saját szavaival 

elmondani, hogyan értelmezte 

Jézus a „Ne ölj!” parancsolatot. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Ebben az életkorban már 

határozottan elkülönülnek a 

nemek, mindenki elsősorban a 

saját nembeli társaival barátkozik, 

másrészt itt kezdődik személyes 

érdeklődés a másik nem iránt. 

Ahogy kezdik a gyerekek 

felfedezni saját személyes 

világukat, úgy lesz egyre 

hangsúlyosabb a magántulajdon. 

Isten az embernek a teremtésben társat 

adott, ennek a legszemélyesebb, 

legmélyebb kifejeződése férfi és nő 

kapcsolatában a házasság, ennek az 

együttélésnek is van Istentől kapott 

rendje, ami a boldog családi élet 

feltétele. 

Isten nem irigyli tőlünk javainkat, 

azok az Ő áldásának jelei lehetnek, ha 

nem mások megkárosításával 

szereztük, minden amivel Isten 

megajándékozott minket az Ő 

védelme alatt áll. 

* V/1. „Áldott a férfi…” 

 

* V/2. Derék asszony dicsérete… 

 

V/3. Ne keltsétek ne… 

 

* V/4. Dávid és Betsabé 

 

 

V/5. Ki lesz a társam? 

 

V/6. A hűség jutalma 

 

* V/7. Ákán 

 

V/8. Anániás és Zafira 

 

V/9. Adakozó élet 

 

* V/10. Összefoglalás: „Amit 

tehát szeretnétek…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jer 17, 5-7. 

 
Példab. 31, 10-31. 

 

Éneke 3, 5. 

 

2 Sám 11. 

Zsolt 51. 

 

1 Móz 24. 

 

Lk 2, 21-40. 

 

Józs 7. 

 

Ap Csel. 5, 1-11. 

 

2 Kor 5, 1-15. 

 

Mt 7, 12. 

A gyermekek tudják fejből 

elmondani a 2 Móz 20, 14-15. 

Tudják elmondani Dávid és 

Betsabé történetét. 

Fogalmazza meg saját szavaival 

mit jelent a hűség a családban, 

a barátságban, a hitben, a 

gyülekezetben. 

Tudjon példát mondani a lopás 

bűnére a Bibliából. 

Tudja fejből elmondani a Mt 7, 

12. 
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Ebben az életkorban egyre 

gyakrabban hangzik a gyerekektől 

az a kérdés: hol van Isten, ma is él, 

ma is cselekszik, hogyan 

hallhatjuk Őt, hogyan láthatjuk 

Őt…? 

Isten közelségét, hétköznapjaink 

Urát mutathatjuk meg Ígéje, 

törvénye által. 

Mutassuk meg Isten törvénye által, 

hogy Isten nincs messze tőlünk, ahogy 

Mózes is mondta. „szívetekben és 

szátokban van.” A ránk bízott 

gyerekek az élet útját válasszák. 

* VI/1. Ne tanúskodj…  Jézus 

sírjának őrzői 

 

VI/2. „Nincs olyan rejtett 

dolog, amely…” 
 

VI/3. Nábót szőlője 

 

* VI/4. Ne kívánd… 

 

* VI/5. Hálaadással… 

 

VI/6. Akit az Úr szeret… 

 

VI/7. Szeressétek 

ellenségeiteket 

 

* VI/8. A második kőtábla 
„…szeresd felebarátodat…” 

 

* VI/9. Összefoglalás: „Nagyon 

közel van hozzád az Íge…” 

 

VI/10. Összefoglalás: „Lásd, 

eléd adtam az életet és a 

jót…” 

 

 

 

 

 

 

Mt 28, 11-15. 

 

 

Mt 10, 26. 

 

 

2 Kir 21. 

 

1 Móz 13. 

 

Fil 4, 6. 

 

Zsolt 127. 

 

Mt 5, 43-48. 

 

Lk 10, 25-37. 

 

 

 

5 Móz 30, 11-14. 

 

 

 

5 Móz 30, 15-20. 

A gyerekek tudják elmondani 

fejből a 2 Móz 20, 16-17. és a 

Luk. 10-27. verseit. 

Ismerjék Jézus sírjának őrei 

történetét. 

Tudják saját szavaikkal 

elmondani, milyen választás elé 

állít minket isten Ígéje. 
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VI. osztály 
Isten kijelenti magát! 
 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

A pubertás kezdetétől egyre 

fontosabb helyet foglal el a 

gyerekek gondolkodásában az 

értelemkeresés: miért fontos 

valami, miért éppen a Bibliát 

tanulmányozzuk évről-évre? 

Kialakul a történelmi szemlélet, 

összefüggések keresése. 

Saját tapasztalatokra törekvés. 

Elszakadás a szülőktől, de erős 

kötődni vágyás máshová. (Nem 

mindegy, hová.) 

A teljes Biblia Isten kijelentése, és 

ezért minden egyes könyve, része 

fontos. 

Isten üdvtervének megismerése a 

Bibliából. 

A Biblia nemcsak azáltal a miénk, 

hogy magyarul olvashatjuk, hanem 

azért is, mert Isten szól hozzánk 

személyesen, ma is a régi szövegen 

keresztül. 

Magyar református gyökereink 

megismerése. 

A zsoltárok szépségére rávilágítani. 

Felfedezhetjük bennük, hogy 

kicsoda/milyen az ember. 

I. A Szentírás 
 

* I/1. Ószövetségi „kincskeresés” 

 

 

 

 

 

 

* I/2. Újszövetségi „kincskeresés” 

 

 

 

 

* I/3. Isten üdvtörténetének 

elindulása az Ószövetségben 

 

 

* I/4. Isten üdvtervének 

kibontakozása az 

Újszövetségben 

 

 

* I/5. Az első Bibliák; a mi Bibliánk 

 

I/6. A teljes Biblia és a bibliai 

zsoltárok magyar fordítói: 

Károli Gáspár és Szenci 

Molnár Albert 

 

* I/7. A Biblia „közepe” imádkozni 

tanít: a zsoltárok 

 

 
Válogatás az Ószövetség 

történeti (1 Mózes – 

Eszter), tanító (Jób – 

Énekek éneke), prófétai 

(Ézsaiás – Malakiás) 

könyvekből tetszés szerint, 

de egyenlőképpen 

mindhárom fajtából. 

 

Válogatás az Újszövetség 

történetei (4 evang. + Ap 

Csel.), tanító (levelek) és 

prófétai (Jel.) könyveiből 

tetszés szerint. 

 

Ábrahám (a zsidó nép) 

kiválasztásától a Messiás 

ígéretéig textusok 

 

 

Jézus Krisztus, a Messiás 

eljövetele, életútja, 

követői; a keresztyén 

egyház-textusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139. zsoltár 

Az Ószövetség és az 

Újszövetség könyveinek 

ismerete. 

Tudják felsorolni az üdvtörténet 

fő szakaszait (őstörténet, 

ősatyák…). 

Jézus Krisztus életének és a 

keresztyén egyház 

kialakulásának legfontosabb 

állomásai. Keresztyén ünnepek 

felsorolása, eseményhez 

kapcsolása. 

Tudjanak a héber, görög, latin, 

magyar eredeti ill. fordítási 

bibliaszövegekről, de arról is, 

hogy a legfontosabb a nekünk 

szóló üzenetet megérteni a 

Bibliából. 

Tudják megfogalmazni, miért 

ragaszkodunk mi reformátusok a 

zsoltárokhoz. 
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Az önértékelés fontos, de 

bizonytalan.  

Kezdenek absztrakt módon 

gondolkodni, de ha lehet, jó még 

konkrét tárgyhoz, eseményhez 

kapcsolni a bibliai fogalmat. 

Egyre jobban bele tudja élni magát 

mások helyzetébe. 

A szenvedéssel egyre tudatosabban 

szembesül (ld. média, családi 

konfliktusok). 

A reális önismerethez hozzátartozik 

bűneink beismerése Isten előtt. 

A hálaadás felemeli lelkünket, 

„helyrebillenti” lelki egyensúlyunkat. 

Megújulni tudás szükségessége. 

Mindenki tud tenni valamit Isten 

házáért és a hazájáért. 

A mieink mellett a többi történeti 

egyház főbb ünnepeinek ismerete és 

azok tiszteletben tartása. 

Semmi sem történik életünkben Isten 

tudtán kívül: sem a jó, sem a rossz. 

II. Az ember válasza Isten 

kijelentésére 

 

II/1. „Mosd le rólam 

bűnömet!” 

 

II/2. „Áldjad lelkem az Urat, 

és ne feledd el, mennyi jót 

tett veled!” 

 

* II/3. Izrael népének hálaadása 

a babiloni fogságból való 

hazatéréskor: 

templomépítés 

 

* II/4. A templomépítés után 

következik a városépítés, 

országépítés 

 

* II/5. A többrebízatás 

felelőssége 

 

II/6. „Tudom, hogy az én 

megváltóm él…” 

 

II/7. Intertestamentális kor 

 

II/8. Összefoglalás 

 

 

 

51. zsoltár 

 

 

103. zsoltár 

 

 

 

Ezsdrás 9. 

 

 

 

 

Nehémiás 4. 

 

 

 

Eszter 

 

 

Jób 

Soroljanak fel példákat Isten 

népének életéből, amikor Isten 

szabadítása által új 

kezdődhetett az életükben 

(Ábrahám, József, Mózes, 

Józsué, Dávid…). 

Konkretizálni: mit tehet egy 

iskolás a templomáért és a 

hazájáért. Templomlátogatás. 

Eszter könyvének rövid tartalmi 

ismertetése. Purim ünnepének 

ismerete. 

Mit tanít Jób könyve a 

szenvedésről. 

Tudjanak egy-két történelmi 

eseményt, nevet az 

intertestamentális korból (pl. 

IV. Antiokhosz, Makkabeusok, 

hanukka ünnep). 
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A vallások, hittételek 

„összemosásának”, keveredésének 

világában élnek. 

Elbizonytalanodó világban élnek. 

Kisebbrendűségi érzés. 

Önállósuló tendenciák. 

Felkészültségben van a 

kötelességteljesítés fontossága a 

lázadás lehetőségével. 

Vezető személyiségekkel való 

azonosulás. 

Gyötrő bűntudat az erejét 

meghaladó elvárások, felnőttes 

tapasztalatok stb. miatt. 

Fogalmak tisztázása, 

konkretizálása fontos számukra. 

A materiális valóságot 

abszolutizálják a világban, 

amelyben élnek. 

Hitünk alapja: Jézus Krisztus kettős 

természetének elfogadása, mennyei, 

azaz Istentől jött, földi, azaz emberré 

lett. 

Isten munkálkodik, még ha kevesen is 

veszik észre az ő hatalmas tetteit. 

Nagy eredmény is származhat kicsi 

kezdetből, Isten országában nem a 

számok a döntőek. 

A felnőtté válás feltétele az érett 

gondolkodás, a helyes hitbeli döntés. 

Vannak kötelességeink Istennel, 

családunkkal és a társadalommal 

szemben. 

Isten országában nagy emberré lenni 

nem egyéni dicsőség és önző karrier 

által lehetséges. 

A keresztelésnél bizonyosak lehetünk 

abban, hogy Isten kész a 

megkeresztelttel való kapcsolatra. Ez 

a kapcsolat magában hordja a 

megtisztulás lehetőségét. 

A Jézus Krisztusban való hit az élet 

vize (vö. Jn 6, 35.b). 

A kenyér földi életünk 

alapszükséglete. Az élet kenyerére, 

Jézusra pedig örök életünkhöz van 

szükségünk (vö. Jn 6, 48-51.). 

III. Az Ige testté lett 

 

* III/1. A mennyei Atya követe 

 

III/2. Simeon és Anna dicsőítik 

Istent az üdvözítőért, 

Jézus Krisztusért 

 

III/3. A mustármag és a kovász 

példázata 

 

* III/4. A 12 éves Jézus jól dönt 

 

III/5. Az adópénz tanítása 

 

III/6. Keresztelő János, aki 

Jézus előhírnöke volt 

 

* III/7. Jézus megkeresztelkedik: 

a bűnösökkel vállal 

közösséget 

 

* III/8. A samáriai asszony, 

akinek az élet vizét 

kínálja Jézus 

 

III/9. „Én vagyok az élet 

kenyere” – mondja 

Jézus 

 

III/10. Összefoglalás 

 

 

Mt 1, 18-25. 

 

Lk 2, 21-40. 

 

 

 

Mt 13, 31-35. 

 

 

Lk 2, 41-52. 

 

Mt 22, 15-22. 

 

Mk 1, 1-8. 

Mt 11, 1-11. 

 

Jn 1, 29-34. 

 

 

 

Jn 4, 1-42. 

 

 

 

Jn 6, 35-51. 

Különbségtétel az Atya (Isten) 

és az apa (József) között. 

Tudja saját szavaival 

elmondani, miért volt Jézus már 

12 évesen érett gondolkodású. 

A gyermekek tudják 

megmagyarázni, mit jelent a 

keresztelés az ő életükben. 

Tudják elmondani, mi a 

különbség a keresztvíz és az 

élet vize között (egyszeri és 

folyamatos, látható szimbólum, 

ill. lelki). 
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A környezet tetszésének elnyerése 

fontos. 

Önálló út vállalása helyett 

csoportelvárásokhoz való 

idomulás. 

A szülői tekintély meggyengül, de 

azért más tekintélyre szüksége van. 

Ennek a kor(osztály)nak is vannak 

titkai. 

A betegség, szenvedés tapasztalása 

a családban és a világban sok 

kérdést vet fel bennük is. Másrészt 

az egészséget fetisizálja a világ. 

Jellemző erre a korra a felfokozott 

érzelmi élet. sokszor azonban 

függetlenedik az érzelem a 

konkrétumoktól (pl. a szeretet, 

annak gyakorlása nélkül).  

Ők is szeretnek versengeni. 

Szívesen utánoz számára kedves, 

vagy példaként tisztelt személyt. 

Nagylelkűség és még nagyobb 

önzés jól megférnek a kamaszban 

(is). 

Az igazságért olykor az életét kell 

odaadnia annak, aki az Úr útján jár. 

Nem elég hinni valamiben. Egy 

valakiben, Jézus Krisztusban, Isten 

Fiában kell és érdemes hinni. Aki 

igazán hisz benne, az meg is tudja ezt 

vallani. 

Jézusról nemcsak mi emberek vallunk 

(ld. előző lecke), hanem a mennyei 

Atya is. Döntő, hogy Ő mit mondott. 

Azt, hogy Jézusra kell hallgatnunk 

mindenben (vö. Mt 17, 5.b). 

Jézus világossága leleplezi a bűn 

sötétségét. Aki Jézus világosságát 

szívébe engedi, annak lehetnek titkai 

az emberek előtt, de nem marad 

rejtegetni valója. 

A betegség nem feltétlenül konkrét 

bűn eredménye. Isten sokszor 

felhasználja a betegséget is, a 

gyógyítást is nevének dicsőségére, 

azaz pont ezáltal jut hitre valaki. 

Aki igazán szeret, az képes többet is 

adni, mint ami feltétlenül szükséges. 

Van jó és van jobb. Jézus arra tanít 

meg, hogy mi a jobb nekünk. 

Jézus tanítványainak el kell jutni 

odáig, hogy szeretettel szolgálni 

tudjanak egymásnak, ahogy Jézus 

tette. 

Jézus tanítása szerint nem rangokért 

kell versenyezni, hanem a 

szolgálatban kell elsőnek lenni. 

Jézus az adás, adakozás örömére tanít 

minket. 

Isten ajándékát csak megüresített 

kézzel lehet megragadni. 

IV. Krisztus közöttünk 

 

IV/1. Keresztelő János halála 

 

* IV/2. Péter vallástétele: „Te 

vagy a Krisztus, az élő 

Isten Fia.” 

 

* IV/3. Jézus megdicsőülése 

 

IV/4. „Én vagyok a világ 

világossága” – mondja 

Jézus 

 

* IV/5. A vakon született ember 

meggyógyítása 

 

* IV/6. Jézus megkenetése 

Betániában 

 

IV/7. Mária és Márta vendégül 

látják Jézust 

 

* IV/8. Jézus megmossa 

tanítványainak lábát és 

ezzel példát ad nekünk 

 

IV/9. Zebedeus fiainak kérése, 

versengése 

 

IV/10. Az adakozás 

 

* IV/11. A gazdag ifjú 

szegénysége 

 

IV/12. Összefoglalás 

 

 

Mt 14, 1-12. 

 

Mt 16, 13-20. 

 

 

 

Mt 17, 1-13. 

 

Jn 8, 12-20. 

Jn 1, 1-13. 

 

Jn 9, 1-41. 

 

 

Mk 14, 3-9. 

 

 

Lk 10, 38-42. 

 

 

Jn 13, 1-11. 

 

 

 

Mt 20, 20-28. 

 

 

Mt 6, 1-4. 

 

Mt 19, 16-30. 

Mondjanak példát arra, hogy a 

hit megvallása milyen hatással 

van a környezetre. 

Tudják elmondani, hogyan 

hallgathatunk mi Jézusra, 

honnan tudjuk meg, mit mond 

nekünk. 

Tudják megfogalmazni, mi a 

lelki vakság. 

Tudják megfogalmazni saját 

szavaikkal, hogyan fejezhetjük 

ki szeretetünket. 

Tudják elmondani, mit jelent a 

másokért végzett jó szolgálat. 

(Amire neki szüksége van, ami 

neki jó.) 

Tudják megfogalmazni, miért 

szegény a gazdag ifjú. 
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A következő évtől már 

konfirmációi előkészítőre fog járni 

(ha két éves a felkészítés), tehát 

egyfajta rákészülés lehet már itt. 

Radikalizmusra való hajlam. 

A kritikai érzék növekszik. 

Fontos az igazságosság. 

Hiteles magatartású felnőttekre 

vágynak. 

Érdekes számukra az „akkor és 

ott” és az „itt és most” összevetése. 

A nagy lelkesedések kezdete ez a 

kor. 

A gyors növekedéssel, változással 

együtt járhat a gyerekek életében a 

szorongás, aggodalmaskodás. 

Jézus a kenyérnek és a bornak új 

értelmet ad. 

A mi feladatunk nem az irtás, a 

pusztítás, hanem inkább a jó 

megerősítése. 

Könnyebb a negatívumot a másikban 

észrevenni, mint magunkban. A 

keresztyén embernek azonban a 

nehezebbet kell választania: 

önmagában megkeresni és legyőzni a 

rosszat. 

A hamisság mindig hangoskodik, 

hatalma átmeneti, a csendes 

igazságnak azonban nagyobb ereje 

van. 

Jézus mindig a mennyei Atyához 

igazodott, nem pedig emberi 

rendelkezésekhez. 

Isten népére bízta azt a világot, 

amelyben élünk, de ő marad annak 

Ura, és elszámolással tartozunk neki. 

Ha csak saját lelkesedésünkre 

(hitünkre) támaszkodva akarjuk 

követni Jézust, mindig pórul járunk. 

Nemcsak a túlzott lelkesedés, hanem a 

túlzott aggodalmaskodás is 

megingathatja a tanítványt. Tudnunk 

kell, hogy Isten szeretete, 

gondviselése nemcsak az élet nagy 

eseményeinél érvényes, hanem a 

leghétköznapibb szükségletekben is. 

V. Krisztus a szenvedés útján 

 

* V/1. Az utolsó vacsora 

 

V/2. A búza és a konkoly 

példázata 

 

V/3. A képmutató ítélkezés 

 

* V/4. Jézus a nagytanács előtt 

 

V/5. Jézus tanítása a 

tisztaságról (képmutatás 

nélküli élet) 

 

V/6. A gonosz szőlőművesek 

példázata 

 

* V/7. Péter megtagadja Jézust 

 

V/8. Isten gondviselése 

(aggodalmaskodás) 

 

 

Mt 26, 17-29. 

 

Mt 13, 24-30. 

Mt 13, 36-43. 

 

Mt 7, 1-5. 

 

Mt 26, 57-68. 

 

Mt 15, 1-20. 

 

 

 

Mt 21, 33-46. 

 

 

Mt 26, 69-75. 

 

Mt 6, 25-34. 

A csoport közösen vegyen részt 

egy úrvacsoraosztáson. 

Tudják elmondani, mi a 

különbség az igaz és igazságos 

ember között. 

Tudják eldönteni, majd 

megindokolni, szerintük 

könnyű vagy nehéz vállalni azt, 

ha napjainkban valaki Jézus 

Krisztushoz tartozik. 
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Elhagyatottság, magány, 

kiszolgáltatottság érzése gyakori. 

Tanult szabályok, szokások 

gyakorlása, vagy újak, sajátok 

kialakítása kezdődik. 

Valószínűleg van tapasztalata az 

emberi megbocsátásról. 

Következtető képesség kialakulása. 

Szüksége van az élet és a hit 

igazságainak összevetésére. 

A halálon túli élet foglalkoztatja, 

annál is inkább, mivel különböző 

szempontú magyarázatokat hall. 

Ennyi idős korban többnyire részt 

vettek már temetésen. 

Jézus megérti a legelhanyagoltabb 

embert is, mert elszenvedte a 

legnagyobb magánt, amikor úgy 

érezte: a mennyei Atya is elhagyta őt. 

Az egyedüllét nem feltétlenül rossz. 

Sőt az igazi belső imádsághoz 

pontosan erre van szükség. 

Jézus megtanított bennünket jól 

imádkozni, azaz teljes bizalommal 

szólni a mennyei Atyához. 

Jézus nemcsak beszélt a megbocsátás 

fontosságáról, hanem utolsó leheletéig 

élénk élte. 

Sokat vétünk Isten ellen, egyre nő az 

adósságunk. ha Isten ezt el nem 

engedné, nem bocsátana meg, akkor 

reménytelenné válna a helyzetünk. 

Jézus Krisztus nem a maga dicsőségét 

fitogtató hősként halt meg, hanem az 

utolsó pillanatig azon munkálkodott, 

hogy a megtérő bűnös el ne vesszen. 

isten igazságos, bár másként, mint 

ahogy azt mi gondolnánk. 

Földi életünkben dől el, hogy mi lesz 

velünk halálunk után. 

Jézus valóságosan meghalt és valóban 

feltámadt, tehát győzött a halál felett. 

VI. Krisztus a mi Megváltónk 

 

* VI/1. Jézus a kereszten 

imádkozik: „én Istenem,… 

miért hagytál el engemet?” 

 

VI/2. Az imádkozás fontossága 

 

VI/3. Jézus imádkozni tanít: 

„Mi Atyánk…” 

 

* VI/4. Jézus a kereszten 

megbocsát: „Atyám 

bocsáss meg nekik…” 

 

VI/5. A gonosz (adós) szolga 

példázata 

 

* VI/6. Jézus a kereszten is 

munkálkodik: „Ma velem 

leszel…” 

 

VI/7. A szőlőmunkások 

példázata 

 

VI/8. A gazdag és Lázár 

 

* VI/9. Jézus temetése és 

feltámadása 

 

 

Mt 27, 46. 

 

 

 

Mt 6, 5-8. 

 

Mt 6, 9-15. 

 

 

Lk 23, 34. 

 

 

 

Mt 18, 21-35. 

 

 

Lk 23, 43. 

 

 

 

Mt 20, 1-16. 

 

 

Lk 16, 19-31. 

 

Lk 23, 50-56. 

Lk 24, 5. 

Keressenek a Bibliából olyan 

helyeket, amelyek Jézus 

imádkozásairól szólnak! 

Bűn – bűnhődés – bűntudat – 

bűnbánat – bűnvallás – 

bűnbocsánat fogalmak között 

tegyünk különbséget és 

magyarázzuk meg! 

Tudják elmondani és 

megmagyarázni, szerintük 

könnyű-e elhinni Jézus 

feltámadását. (Nehéz, de 

tudnunk kell, hogy Istennek 

semmi sem lehetetlen.) 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

A halogatást nagyon is ismerik. 

Sok szörnyűséget lát és hall 

(média), ezredfordulóhoz kapcsolt 

világvége rettentései. 

Jézus Krisztus mennynek és földnek 

Ura, Vele ott is otthon lehetünk, ahol 

földi érzékszerveink elvesztik 

jelentőségüket. 

Jézus parancsolatait megtartani nem 

könnyű, de Ő nem hagy minket e 

küzdelemben egyedül. 

Nem tudjuk, mikor találkozunk 

Urunkkal, ezért mindig készen 

kell(ene) lennünk. 

Jézus Krisztus lesz földi életünk ítélő 

bírája. Az ember sokszor Őt akarná a 

vádlottak padjára ültetni: - Miért 

engedi, hagyja ezt vagy azt…? De ez 

fordítva lesz. Aki szereti Őt és 

embertársait, annak nem kell félnie. 

Akik Jézus Krisztus által Isten 

gyermekeivé lettek, azokra szép jövő, 

a jelenben is megtapasztalható 

áldások várnak. Az Úr megtartja 

ígéreteit. Nem a bánaté, a pusztulásé 

és a halálé az utolsó szó, hanem az 

életé és az örömé. 

VII. Krisztus visszajön 

 

VII/1. Jézus búcsúbeszédei: 

Jézus az út az Atyához 

 

* VII/2. Jézus búcsúbeszédei: a 

Pártfogó (Szentlélek) 

ígérete 

 

VII/3. A tíz szűz példázata 

 

* VII/4. Az utolsó ítéletről 

Jézusnak van 

mondanivalója 

 

* VII/5. Új ég és új föld ígérete 

 

VII/6. Összefoglalás 

 

 

Jn 14, 1-11. 

Jn 14, 28-31. 

 

Jn 14, 12-21. 

Jn 14, 26. 

 

 

Mt 25, 1-13. 

 

Mt 25, 31-46. 

 

 

 

Jel 21. 

Tudják elmondani, hogy 

felismerhető-e a Szentlélek; ha 

igen, akkor hogyan és miről? 

(A Szentlélek munkája 

ismerhető fel az emberekben. 

Vö. Gal 5, 22-23.) 

Tudják felsorolni mit tart Jézus 

nagyon fontosnak életünk 

értékelésénél. 

Tudják elmondani, milyen 

ígéreteit ismerik Urunknak. 
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7. osztály 
 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

A 13-14 éves korúakat egyre 

inkább érdeklik a történelmi 

események. Figyelmüket 

lekötik, fantáziájukat 

foglalkoztatják a térben és 

időben távoli népek élete és az 

övékétől idegen kultúrákban és 

történelmi helyzetekben 

játszódó történések. (Ezért az 

ApCsel különösen jó 

szöveggyűjtemény számukra.) 

A keresztyén egyház történelmi 

megjelenése nem emberi 

összefogás eredménye, hanem 

Isten (Szentlelkének) munkája. 

Ezért nem állhat útjába és nem 

győzheti le semmiféle emberi-

világi erő és ellenségeskedés. 

I. Az egyház megalakulása, az 

evangélium terjedése 

 

* I/1. Az egyház megalakulása 

 

I/2. Az imádkozó és munkálkodó 

gyülekezet 

 

* I/3. A missziós egyház 

 

I/4. Evangélium a pogány 

világban 

 

* I/5. Pál, a pogányok apostola 

 

I/6. Pál missziói útjai 

 

I/7. István, az első keresztyén 

vértanú 

 

* I/8. A keresztyének üldözése a 

Római Birodalomban 

 

 

 

ApCsel 2 és 4, 32-37 

 

1Pt 4, 7-11 

 

 

ApCsel 1, 8; 8, 26-40 

 

ApCsel 10 

 

 

ApCsel 9, 1-30 

 

ApCsel 13, 1-14. 44-52 

 

ApCsel 6, 8-7, 60 

 

 

Zsid 11, 36-38 

 

 

A tanulók tudják elhelyezni az 

egyház megalakulását időben és 

térben. A pünkösdi ünnep tartalma 

és jelentősége. 

Palesztina Jézus idejében; 

Jeruzsálem jelentősége; naptárunk-

időszámításunk kezdőpontja Kr. e. – 

Kr. u., ill. i. e. és i. u. jelzés ismerete. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

 A világtörténelem és az 

egyháztörténelem nem 

választható el egymástól. Isten a 

világban, a történelmi 

eseményeket és személyeket is 

felhasználja akarata 

megvalósítására. Ezért nem 

magánügy, és a közélet 

területéről nem rekeszthető ki a 

„vallás”, a keresztyén hit 

megélése. A világi lehetőségek 

igénybevétele kísértést is jelent. 

Ezért mindig időszerű 

figyelmeztetés: ebben a világban, 

de nem e világ lelkületével 

éljünk (Jn 7, 15-19). 

II. A középkori egyház története 

(az államegyház) 

 

* II/1. Konstantin császár 

korszakalkotó döntése 

 

II/2. Az egyházi szervezet 

kialakulása 

 

II/3. Az ókori egyház belső 

fejlődése 

 

II/4. Az egyházi atyák 

(Augustinus) 

 

II/5. Remeték és szerzetesek 

 

II/6. A pápaság kialakulása  

 

* II/7. Assziszi Ferenc 

 

 

 

 

 

Róm 13, 1-7 

 

 

1Tim 3, 1-13 

 

 

1Tim 4, 1-11 

 

 

1Pt 2, 1-12 

 

 

Fil 2, 12-16 

 

Luk 22, 23-27 

 

Mt 6, 19-21 

 

Legyen nyilvánvaló az európai 

kultúra ezeréves kialakulása során a 

keresztyénség jelentősége és az 

egyház szerepe. Ugyanakkor 

világosan lássák a tanulók, hogy 

akkor vált az egyház a fejlődés és 

társadalmi haladás akadályává, 

amikor nem Isten Igéje útmutatását 

figyelte. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

 A szekuláris szemléletű iskolai 

oktatásban a reneszánsz és 

humanizmus által hozott 

fejlődésen van a hangsúly, a róm. 

katolikus oktatás pedig a 

reformáció negatívumait 

domborítja ki, ezért szükséges a 

reformáció lényegére rámutatni: 

visszafordulás az „alapokhoz”, a 

„forrás”-hoz, a Szentíráshoz. 

Ebből a „reformált” biblikus, 

világ- és emberszemléletből 

indul el az ugrásszerű fejlődés 

tudomány, társadalom és 

gazdaság terén.  

 

III. A reformáció kora 

 

III/1. Az előreformátorok 

 

* III/2. A reformáció, az egyház 

megújulása a 16. 

században 

 

* III/3. Luther Márton 

 

* III/4. Zwingli Ulrich 

 

* III/5. Kálvin János  

 

III/6. Anglia reformációja 

(Cromwell és a puritánok) 

 

III/7. Skócia reformációja (Knox 

János)  

 

III/8. A francia reformáció (a 

hugenották) 

 

 

Zsid 12, 1-4 

 

Jn 3, 1-6 

 

 

 

Róm 1, 16-17 

 

ApCsel 20, 24 

 

Róm 3, 20-28  

 

1Thessz 4, 1-12 

 

 

 

2Móz 3, 1-10 

 

 

Zsolt 68, 1-7 

 

 

A reformáció szó helyes 

értelmezése, a reformáció 

századának és a külhoni 

reformátorok neveinek megtanulása. 

Luther Márton, Kálvin János 

ismerete, a puritán és hugenotta 

elnevezés jelentésének megtanulása. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Ebben a korban példaképeket 

keresnek a tanulók. Magyar 

reformátoraink bátor 

küzdelmei, áldozatvállalásai 

értékhordozó és értékteremtő 

példák lehetnek számukra. 

 

A mögöttünk levő nemzetietlen 

(„internacionalista”) és 

tendenciózus keresztyén és 

egyházellenes („antiklerikális”) 

történelemszemlélet és tanítás 

rombolása miatt egyértelművé kell 

tenni a 16. századi magyarországi 

reformáció megújító, jövőt formáló 

erejét az egyéni és a nemzeti 

életben egyaránt. 

 

IV. A magyarországi reformáció 

 

* IV/1. A reformáció 

Magyarországon 

 

* IV/2. Dévai Bíró Mátyás 

 

IV/3. Sztárai Mihály 

 

* IV/4. Szegedi Kis István 

 

* IV/5. Huszár Gál 

 

* IV/6. Méliusz Juhász Péter 

 

IV/7. Zsinatok és hitvallások a 16. 

században 

 

* IV/8. Károli Gáspár 

 

* IV/9. Szenci Molnár Albert 

 

IV/10. A közművelődés 

fellendülése a reformáció 

után (Apáczai, 

Misztótfalusi) 

 

 

 

 

Zsolt 107, 1-15 

 

 

2Kor 1, 3-11 

 

Zsolt 96 

 

2Kor 11, 23-31 

 

Jer 36 

 

1Pt 1, 5-10 

 

ApCsel 15, 1-20 

 

 

2Tim 3, 14-17 

 

Zsolt 150 

 

2Pt 1, 3-8 

 

Legyen ismert magyar 

reformátoraink neve a tanulók 

számára, és az, hogy az Isten 

Igéjéhez való odafordulás, a 

bűnbánat és a hit eredményezte 

egész népünk megújulását 

Méliusz Juhász Péter, Károli Gáspár, 

Szenci Molnár Albert ismerete. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

 Annak megmutatása egyrészt, 

hogy a politikai hatalmi törekvések 

szolgálatukba igyekeznek állítani 

az egyházat, másrészt pedig a 

hatalmon levők saját eszközeikkel 

(például fegyverrel) érvényt 

szerezhettek vallásuk 

szabadságának és jogaiknak. 

 

V. Az ellenreformáció kora 

 

* V/1. Az ellenreformáció (Pázmány 

Péter) 

 

* V/2. Bocskai István 

 

* V/3. Bethlen Gábor 

 

* V/4. I. Rákóczi György és 

Lorántffy Zsuzsanna 

 

V/5. Apáczay Csere János 

 

V/6. A gályarabok 

 

V/7. Árva Bethlen Kata 

 

 

 

Zsolt 44 

 

 

Róm 8, 28-32 

 

Józs 1, 6-9 

 

Róm 9, 15-16 

 

 

Bír 4, 4-14 

 

Zsolt 55 

 

1Pt 3, 1-6 

 

 

Nemzeti történelmünknek és 

függetlenségünknek része a 17. 

századi, 18. század eleji protestáns 

vallásszabadságért való harc. 

Magyarország a Részek (Partium) és 

Erdély összetartozása. 

Pázmány Péter, Bocskai István, 

Bethlen Gábor, Lorántffy 

Zsuzsanna ismerete; a gályarab 

hitvallókról tájékozottság. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

 A Szentírás nem csupán 

örökérvényű igazságokat 

tartalmaz, hanem minden 

nemzedéket a maga korában 

felelős magatartásra és döntésre 

tanít. Az előttünk járt nemzedékek 

példát mutatnak felelős 

feladatvállalásaikkal és 

döntéseikkel nekünk is.  

 

VI. A szabadelvű eszmék kora 

 

VI/1. Küzdelmek a protestánsok 

vallásszabadságáért 

 

VI/2. Ráday Pál és Gedeon 

 

* VI/3. A türelmi rendelet 

 

VI/4. A presbiteri 

egyházszervezet 

kialakulása 

 

* VI/5. Szikszai György 

 

VI/6. Küzdelem a protestánsok 

egyenjogúságáért a 19. 

században 

 

VI/7. Török Pál 

 

 

 

 

Neh 4 

 

 

 

Mt 25, 14-30 

 

Péld 8-1-21 

 

1Pt 5, 1-4 

 

 

Mt 7, 7-12 

 

Jak 2, 1-13 

 

 

 

2Tim 2, 1-7 

 

 

Magyar történelmünk százados 

mozgásaiban és mozgalmaiban 

lássák meg a tanulók egyházunk 

részvételét: politikai, társadalmi és 

tudományos téren a fejlődést 

szolgálta. 

Mit jelentett a vallásszabadságért 

való küzdelem akkor; a türelmi 

rendelet ismerete. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Ebben a korban megvan a 

készség, sőt igény arra, hogy 

a tanuló részt is vállaljon 

bizonyos gyülekezeti 

tevékenységben. Készítsünk 

lehetőséget erre. Legyen 

természetes és értékelt az 

ilyen irányú tevékenysége. 

 

A Szentírásban az ószövetségi és 

újszövetségi gyülekezet számára 

adott lehetőségek és feladatok 

minden kor gyülekezetére, így a 

miénkre is érvényesek. 

Érzékeltessük a bibliai 

megalapozottság fontosságát.  

 

VII. Egyházunk mai élete 

 

* VII/1. Belmisszió és evangelizáció 

 

VII/2. Külmisszió (Molnár Mária) 

 

* VII/3 Szeretetszolgálati munka 

(diakónia) kialakulása 

(Kiss Ferenc) 

 

VII/4. Egységtörekvések a 19. és 

20. században 

 

* VII/5. Egyházunk társadalmi 

missziós munkája 

 

VII/6. Egyesületek és szövetségek 

gyülekezeteink 

megújulásáért 

 

* VII/7. Újra működő iskoláink 

 

VII/8. A magyar Bibliatanács 

 

 

 

2Kir 22, 3- 23, 3 

 

 

Ézs 49, 6 

 

 

Jak 1, 22-27 

 

 

 

 

Jn 17, 1-23 

 

 

Ézs 58, 1-12 

 

 

Jer 32, 37-41 

 

 

 

2Tim 1, 1-14 

 

 

2Tim 3, 14-17 

 

Egyrészt ismerje és értse meg a 

tanuló az itt használt 

szakkifejezéseket, elnevezéseket, 

másrészt a saját gyülekezetében 

folyó ilyen jellegű munkákra, 

tevékenységekre hívjuk fel 

figyelmét. 

Ismerje az alábbi szavak értelmét: 

misszió, evangélizáció, ökumenikus 

mozgalmak; a legrégibb 

kollégiumaink felsorolása 

(Debrecen, Pápa, Sárospatak) és az 

adott helyhez a legközelebbi 

református iskola megnevezése. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

 A tanuló ne csupán kívülről 

szemlélje egyházunkat, hanem 

érezze magát benne levőnek, 

ahhoz tartozónak. 

 

VIII. Egyházunk szervezete 

 

VIII/1. Egyházunk szervezete és 

tevékenysége 

 

VIII/2. Gyülekezetem története. 

Egyházmegyék és 

egyházkerületek 

 

* VIII/3. Országhatárokon túli 

magyar ref. egyházak 

 

VIII/4. A Magyar Református 

Egyházak Tanácskozó 

Zsinata 

 

VIII/5. A Magyarországi 

Református Egyházunk 

címere 

 

 

 

ApCsel 20, 28-35 

 

 

Zsid 13, 7-21 

1Kor 12, 12-31 

 

 

Zsolt 46 

 

 

 

Zsolt 133 

 

 

 

Róm 8, 31 

 

 

Tájékozott legyen a tanuló, hogy 

gyülekezete melyik nagyobb 

egységbe tartozik. Legyen személyes 

ismerete is gyülekezeti-egyházi 

vezetőkről és tisztségviselőkről. 
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8. osztály 
Kövess engem! (hitvallások, hitvallásaink) 

Éves célkitűzés: Előkészület a konfirmációra, mint közös, ünnepélyes hitvallásra. Bátorítani további személyes vallástételre. 

 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

A 8. osztályos gyerek több 

szempontból is döntő 

korszakot él: 

– személyiségfejlődésében 

három nagy feladatkörrel 

szembesül: 

a) fokozatos 

függetlenné válás a 

szülői családtól, 

képessé válva 

családon kívüli 

kapcsolatokra az én-

azonosság elvesztése 

nélkül; 

b) azonosulás saját nemi 

szerepével; 

c) a felnőtt társadalmi 

szerepének vállalása 

saját identitásának 

beteljesüléseként 

(Vikár, 1980) 

– a 8+4-es iskolarendszer 

szerint szembekerül a 

pályaválasztás, 

iskolaválasztás nagy 

kérdéseivel, döntési 

felelősségével és tanulási 

kötelezettségeivel; 

– gyülekezeti hátterének 

megfelelően konfirmáció 

előtt áll (egyéni 

helyzettől függően lehet, 

hogy már túl van rajta). 

Vonzóan bemutatni a Krisztus-

követés lehetőségét. Segíteni 

abban, hogy világképe 

alakításában és–mindennapi 

élete formálásában a Krisztus-

követés valóságos és 

„figyelemre méltó” alternatíva 

legyen. Megláttatni, hogy a 

Krisztus-követés nem 

kényszer, hanem lehetőség, 

gazdagít és nem megfoszt. 

Életkori sajátosságaihoz 

igazodva a merev didaktikus 

eljárások helyett az árnyalt és 

módszerekben gazdag 

kínálattal kell élni. 

 

I. Krisztus követése: kiváltság 

 

I/1. Önismereti játék (családra 

vonatkozóan) 

 

 

 

 

 

* I/2. Önismereti játék (énképre 

vonatkozóan) 

 

 

I/3. Vágyaink (nem olyan 

megfoghatóak, mint a 

feladatok, tervek, mégis 

meghatározhatják 

életünket) 

 

* I/4. Döntéseink (nem visszafelé 

hatnak, hanem utat 

jelentenek) 

 

* I/5. Jézus bemutatkozása (nem 

kényszerítő, hanem útra 

hívó) 

 

* I/6. Krisztus követése: társakkal 

gazdagító 

 

I/7. Összefoglalás 

 

 

 

A játék bevezetéseként vagy 

lezárásaként a 2Sám és 2Krón 

alapján Salamon családjának 

a bemutatása (milyennek 

mutathatná be Salamon a 

családját?) 

 

A játékhoz kapcsolódhat 

Salamon önismeretének 

bemutatása (1Kir 3) 

 

A beszélgetés ösztönzésére: 

1Kir 3, 1-15 

 

 

 

 

Salamon életéből egy döntési 

helyzet kiválasztása (pl.: 1Kir 

3, 16-28) 

 

Jn 8, 12-14 

 

 

 

Mt 4, 18-22 

 

Részvétel a játékokban, 

beszélgetésekben. János 8, 12 

ismerete és saját szavakkal történő 

értelmezése. Jézus első 

tanítványainak nevei, 

foglalkozásuk, elhívásuk története. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

A korosztály sok és 

természetes kritikai érzékkel 

rendelkezik, ami arra 

készteti, hogy ne fogadjon el 

valamit csak „önmagáért”. 

Útkeresésében sok a 

bizonytalanság is, egyre 

gyakrabban szembesül 

döntéseinek súlyával, az 

igazán nagy kérdésekben 

szívesen halogat. Ezt a belső 

bizonytalanságot nem 

szabad bagatellizálni, 

éretlenségnek tartani. 

 

Bemutatni, hogy a Krisztus-

követésben is lehetnek 

bizonytalanságok, amelyeket 

csak úgy lehet feloldani, ha 

beszélünk róluk és segítséget 

kérünk megoldásukban. 

Segíteni a gyerekeknek abban, 

hogy merjenek belső 

kétségeikről beszélni, 

kérdéseiket megfogalmazni. 

 

II. Krisztus követésének 

akadályai 

 

* II/1. döntési korlátok: 

felszínesség, 

bátortalanság, félelem 

 

II/2. Elkerülni a 

következményeket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/3. Adni és kapni. Nehéz 

megosztani egymással 

értékeinket, ha kell, 

áldozatot is hozni a 

másikért. Ennek öröme 

mégis átélhető, ha a másik 

emberre őszintébben 

figyelünk. 

 

II/4. Összefoglalás 

 

 

 

 

Lk 9, 57-62 

 

 

 

Mt 16, 24 

Az igéhez kapcsolódóan 

szükséges egy pozitív példa 

bemutatása is arra, hogy 

valaki vállalja a 

következményeket 

(=felveszi keresztjét), 

döntését a többiek előtt, az 

ebből adódó szükséges 

cselekedeteket. Erre példa 

lehet Zákeus története 

Lk 19, 1-10 

 

Mt 19, 16-30 

A történetnek ne csak a 

gazdag ifjú kudarca legyen a 

mondanivalója, hanem 

szólaljon meg az adás és 

kapás öröme is. 

 

A Lk 9, 57-62-ben szereplő 

történet ismerete, a példák 

segítségével önálló 

véleményalkotás. 

Zákeus és a gazdag ifjú 

történetének ismerete, 

összehasonlítása, elemzése, saját 

álláspont kialakítása. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Énképe, világlátása 

formálásában szüksége van 

megbízható példákra, 

„referencia-személyekre”. 

Megítélésükben különösen 

érzékeny a hitelességre. 

Valakit nehezen ajándékoz 

meg tekintéllyel, és 

értékrendszere folyamatos 

alakulásának megfelelően 

hamar csalódik. 

 

Bemutatni a hitvalló élet 

bibliai példáit. 

Megközelítésükben kerüljük 

el a hőskultuszt. Minél 

egyszerűbb emberségükben 

mutatjuk be a bibliai 

személyeket, annál 

hitelesebbnek láttatjuk őket. A 

példák segítségével a hitvalló 

élet vonzó gazdagságának, 

sokszínűségének a 

bemutatása. 

 

III. Krisztus követése: hitvalló 

élet. Hitvallások a 

Bibliában. A hitvalló élet 

jellemzői: 

 

III/1. Emlékezés. Mózes 

hálaadó éneke 

 

III/2. Fogadalom. Józsué 

fogadalomtétele 

 

* III/3. Imádság. Salamon 

templomszentelési 

imádsága 

 

III/4. Öröm. Mária éneke 

 

* III/5. Bizonyságtétel. Péter 

vallástétele 

 

* III/6. Hűség. A tanítványok 

zúgolódása, Péter 

válasza 

 

III/7. Bátorság. Péter és János 

szabadon bocsátása 

 

* III/8. Változás. Saul megtérése 

 

III/9. Reménység. Pál apostol 

hitvallása 

 

 

III/10. Összefoglalás 

 

 

 

 

 

 

2Móz 15, 1-18 

 

 

Józs 24, 1-28 

 

 

1Kir 8, 22-61 

 

 

Lk 1, 46-55 

 

Mt 16, 13-20 

 

 

Jn 6, 60-69 

 

 

ApCsel 4, 13-22 

 

 

ApCsel 9, 1-19 

 

Róm 8, 38 

Gal 2, 20 

Fil 2, 6-11 

 

A bibliai hitvalló életek jellemzői 

és értelmezésük a saját életükre 

nézve. 

A következő bibliai történetek 

ismerete: 1Kir 8, 22kk; Mt 16, 

13-20; Jn 6, 60-69; ApCsel 9, 1-

19. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Megfelelő motiváltság 

mellett szívesen próbál ki 

különböző szerepeket. 

Történelemlátásában 

fontosak az eseményekhez 

kapcsolódó személyes 

indítékok és motivációk. 

 

Helyzetgyakorlat és szerepjáték 

által segítséget nyújtani a 

hitvallásos kommunikáció 

átéléséhez. Bemutatni a 

különböző századok fontos 

hitvallási iratainak történelmi, 

szituációs, lelki hátterét, ezzel 

is segítve a személyes kötődés 

lehetőségét. Ismertetni a 

legfontosabb református 

hitvallási tételek 

megfogalmazási körülményeit 

és üzenetét. 

 

IV. Hitvallások az első 

századokban 

 
IV/1. Kommunikációs gyakorlatok 

(verbális és nem verbális 

közlések jelentősége) 

 

IV/2. Helyzetgyakorlatok (a 

körülmények adottságai 

befolyásolják a közléseket 

is; a status confessionis 

megélése, de nem közvetlen 

tudatosítással) 

 

* IV/3. Régi és mai (régi közlések, 

vélemények, gondolatok mai 

érvényessége) 

 

IV/4. A niceai (325) és a 

konstantinápolyi zsinat (381) 

 

IV/5. A nicea-konstantinápolyi 

hitvallás 

 

IV/6. Üldözések és tévtanok az első 

századokban 

 

* IV/7. Az Apostoli Hitvallás. Hiszek 

egy Istenben… 

 

* IV/8. A mindenható Atyában… 

 

* IV/9. Hiszek Jézus Krisztusban… 

 

 

* IV/10. Hiszek Szentlélekben… 

 

IV/11. Összefoglalás 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Móz 1, 1-2, 4 

 

Mt 16, 13-17 

Lk 9, 18-22 

 

ApCsel 2 válogatott versei 

 

Az Apostoli Hitvallás 

szövegének ismerete, tartalmi 

elemzése. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

 A reformáció legfontosabb 

eseményeinek bemutatása 

elsősorban a reformátorok 

személyes életpéldáján 

keresztül. A református 

reformáció hitvallási iratainak 

felfedezése. Segíteni a 

gyerekeket abban, hogy a 

veretes megfogalmazások ma 

is értelmezhetővé, „újra 

gondolhatóvá” váljanak. 

Fontos utalni a hitvallások 

magyarországi történetére. A 

legújabbkori történelem 

helytállásai nemcsak a 

bátorság példái, hanem 

hitvallások is. 

 

 

* V/1. Két életút: Ursinus 

Zakariás és Olevianus 

Gáspár 

 

* V/2. A tanítás vigasztalása. A 

Heidelbergi Káté 1. 

kérdés-felelete 

 

V/3. Kiválasztott gyülekezet. 

A Heidelbergi Káté 54. 

kérdés-felelete 

 

* V/4. Bullinger Henrik 

végrendelete. A II. Helvét 

Hitvallás 

 

V/5. Összefoglalás 

 

V/6. Egyetlen Úr! A barmeni 

hitvallók bátorsága, 1934. 

 

V/7. Tiszta forrásból… 

Magyar Református 

Hitvalló Nyilatkozat, 

1956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jn 18, 28-38 

 

 

Jn 21, 15-19 

 

Tudják megnevezni a református 

egyház két alapvető hitvallási 

iratát, ismerjék keletkezésük 

történetét. A Heidelbergi Káté 1. 

kérdés-feleletének értelmezése. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

Fontos számára a 

kortárscsoport közösséget, 

elfogadást, mércét kínáló 

élménye. Felismeri a 

közösség összetartó erejét, 

önelfogadásában sokat jelent 

egy csoport értékelése. A 

tőle sokkal idősebb 

korosztály útmutatásait nem 

fogadja el feltétel nélkül, 

otthonérzete nagy 

mértékben függ attól, hogy 

mennyire tolerálják 

„másságát”. 

 

Bemutatni az egyház 

közösségét, a gyülekezetet. 

Megláttatni, hogy a közösségi 

élet hitvallást fejez ki: Isten 

uralmának megvallását. A 

gyülekezetben folyó 

események és cselekmények 

egymáshoz is kapcsolnak, s 

ebben a közösségben 

mindenkinek helye van 

életkortól és egészségi 

állapottól függetlenül. 

Megláttatni, hogy az 

összetartozás egymás iránti 

felelősséget is jelent. 

 

VI. Hitvallás: ma 

 

VI/1. Bizalomjáték – az 

összetartozás élménye 

 

VI/2. Mire gyülekezik a 

gyülekezet? 

 

* VI/3. A gyülekezet mint 

hitvalló közösség: az 

istentisztelet 

 

* VI/4. Sákramentumok: a 

keresztség 

 

* VI/5. Az úrvacsora 

 

VI/6. Hitvallási helyzetek: a 

konfirmáció 

 

VI/7. Az esketés 

 

VI/8. A temetés 

 

VI/9. Összefoglalás 

 

VI/10. Az egyház életének 

rendje (szervezet) 

 

VI/11. A lelki élet sáfárai 

(egyháztagság, 

tisztségek) 

 

 

 

 

 

 

 

ApCsel 2, 42-47 

 

 

 

 

 

 

Mt 28, 18-20 

 

 

1Kor 11, 23-26 

 

ApCsel 8, 26-40 

 

 

Jn 2, 1-11 

 

Jn 11, 1-44 

 

Ismerje az istentisztelet elemeit: 

fohász, éneklés, lekció, textus, 

prédikáció, elő- és utóima, 

adakozás, áldás. A sákramentum 

fogalma, a szereztetési igék, a 

sákramentumok liturgiájának 

ismerete. 

A diakónia fogalma. A 

református egyház 

szeretetintézményeinek fő 

típusai. A diakónus fogalma, 

tevékenysége. 
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Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

   

VI/12. A gyülekezet hitvallása 

a környezet felé: a 

diakónia 

 

* VI/13. A szeretet intézményei 

 

VI/14. A szeretet otthona (egy 

konkrét intézmény) 

 

* VI/15. A szeretet önkéntesei 

(az egyéni 

segítségnyújtás 

lehetőségei) 

 

VI/16. Összefoglalás 

  

 

Életkori sajátosság Cél Téma Bibliai textus Minimum követelmény 

 A személyes hitvallás 

lehetőségeinek közös 

felkutatása, élményszerű 

kipróbálása. 

 

 

* VII/1. Milyen legyek 

magammal? 

 

* VII/2. Milyen legyek a 

családommal? 

 

* VII/3. Milyen legyek a 

barátaimmal? 

 

* VII/4. Milyen legyek a 

gyülekezetben? 

 

VII/5. Összefoglalás 

 

 

Mt 6, 25-26 

 

 

Lk 2, 41-52 

 

 

Mk 2, 1-12 

 

 

Mt 7, 12 

 

A bibliai történetek (Mt 6, 25k; 

Lk 2, 41kk; Mk 2, 1kk; Mt 7, 12) 

alapján megfogalmazni saját 

lehetőségeiket a személyes 

hitvallásban. 
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HITTAN 

szöveges értékelés 

Az első évfolyamon félévkor és a tanév végén, és a második évfolyamon félévkor 

 

 

Kiválóan megfelelt   Jól megfelelt   Megfelelt  Felzárkóztatásra szorul 

 

Hittani ismeretei: 

 

- Kiváló hittani ismeretekkel rendelkezik 

- Biztos tudása van alapvető hittanból 

- Bizonytalan a tudása alapvető hittanból 

- Hitismeretei nem érik el a korosztályának megfelelő szintet 

 

Órai írásbeli munkája: 

 

  Pontosan – áttekinthetően – elfogadhatóan dolgozik 

  Pontatlanul – hanyagul – rendszertelenül dolgozik 

Órai aktivitása: 

 

- az órai munkában aktívan részt vesz, gyakran jelentkezik 

- az órai munkában részt vesz, és időnként jelentkezik 

- az órai munkába való bekapcsolódásra időnként figyelmeztetni kell 

- az órai munkába csak többszöri felszólításra kapcsolódik be 

- az órai munkában passzív 

 

A második évfolyam végétől, minden évfolyamon az értékelés a tanév végén osztályzattal történik. A továbbhaladás feltételei címszó alatt 

megadott szempontok szerint értékelünk:  

- jeles, aki a megadott szempontokat 91% felett teljesíti, 

- jó, aki a megadott szempontokat 76% felett teljesíti, 

- közepes, aki a megadott szempontokat 51% felett teljesíti, 

- elégséges, aki a megadott szempontokat 31% felett teljesíti, 

- elégtelen, aki a minimum szintet nem éri el.  


