
Áldás, békesség! 

 

Szeretettel köszöntjük az érdeklődő Szülőket és Gyermekeket! 

Szeretnénk megismertetni családjaikat a református hittanórák néhány jellemzőjével. 

 

Miről szól? 

A hit- és erkölcstan órákon szentírási történeteket tanulunk.   

 Isten szeretetét közvetítve. 

 A gyermekek és fiatalok egyéni és csoportos sajátosságait figyelembe véve. 

 Hitelesen. 

 Megismertetve az bibliai kor világát is.  

 Fontosnak tartjuk az életre bátorító, és felelősségteljes szemléletet. 

 Törekszünk az élményt jelentő hittanórák tartására. 

 Isten Igéjét közel vivő, és játékos, gyermekközpontú megközelítésmóddal szeretnénk szolgálni a gyermekek, 

fiatalok között.  

 Ugyanakkor a Biblia ismerete az alapműveltségnek is fontos része. 

 

Szeretnénk közvetíteni a Biblia központi üzenetét: 

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, ha valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen.” (János evangéliuma 3,16) 

 

Miért a hittan? 

A változó világban maradandó értékekre van szükség. A református hit- és erkölcstan Isten Igéje alapján maradandó 

értéket, keresztyén értékrendet közvetít a gyermekek és fiatalok számára. Isten Igéje örök és állandó a változások 

között is. 

A hit- és erkölcstan órák Isten Igéjét veszik alapul. 

 A változó világ kihívásaira akarnak reagálni – de ezt maradandó értékek alapján teszik: 

 Szeretetet Isten és az embertársak iránt. 

 Békesség, megértés, elfogadás és befogás mások iránt. 

 Felelősségteljes élet a családban, iskolában és barátok között. 

 

Mi történik egy hittanórán? 

A hittanórán a gyerekek feltöltődhetnek, “megpihenhetnek” (ahogy egy kisfiú fogalmazott).  

 

Megtanulhatják, hogy Isten a világ Teremtője, Ura és Gondviselője a Bibliából szól hozzánk, és útmutatást szeretne 

adni az életünkre. Megismerik keresztyén ünnepeinket, amelyeket azért adott Isten, hogy kijelentse magát nekünk 



Fián, a Megváltó Úr Jézuson keresztül. A Karácsony, Nagypéntek, Húsvét, Pünkösd mind-mind az Úr Jézushoz 

köthetők. Ezek lényege, hogy Isten gondoskodó szeretetével az embert örök életre akarja segíteni, és nem akarja, 

hogy bárki elvesszen. Isten ajándéka az örök élet  ezek ismeretében fogadható el. 

Feltehetik továbbá az őket foglalkoztató kérdéseket, melyekre a bibliai történetek  alapján igyekszünk válaszolni: 

például elmondjuk, hogy Jézus segítségével a félelmek legyőzhetők, hogy lehet egy vitás helyzetet Isten szerinti 

módon szeretettel, békességre törekvéssel megoldani. Szeretnénk, ha megtanulnák, hogy imádságban mindig 

bizalommal  fordulhatnak Istenhez akár szomorúak, akár örömük van, vagy kéréseiket szeretnék elmondani. 

Azon igyekszünk, hogy Isten üzenete élményszerű, a gyerekek életkori sajátosságának megfelelő legyen. Ennek 

érdekében használunk szemléltetőeszközöket, imádkozni tanulunk, énekkel dicsérjük az Urat, amely bátorítást, erőt 

jelenthet egy nehéz helyeztben. Továbbá játszunk, színezünk vagy rajzolunk, olykor kézműveskedünk. A felső 

évfolyamokon filmnézéssel is igyekszünk értékeket közvetíteni. 

 

Az Úr Jézus ezt mondta: “Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az 

Isten országa.” (Márk 10,14) 

 

Szeretettel várjuk gyermekét a református hittanórákon.  

 

Elérhetőségünk: Sipos-Vizaknai Gergely és Sipos-Vizaknai Gabriella református lelkipásztorok siposvg@gmail.com 

Szabó Éva református hittanoktató lia14@freemail.hu 

Felsőgöd-Alsógöd-Sződliget Református Társegyházközség 2132 Göd, Lenkey u. 7-9. 

 

 

Köszönjük az érdeklődést! 
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