
 

 

Bibliaoktatás mindenkinek 

A Hit Gyülekezete általános iskolai Hit- és erkölcstan óráinak tanterve nem egyedül az 

egyház tagjainak gyermekeihez szól. Az állami fenntartású iskolákban tanítandó Hit- és 

erkölcstan órák tananyagát úgy alakítottuk ki, hogy a társadalom bármely rétegéhez, 

közösségéhez, bármelyik egyházához vagy akár a vallásoktól távolabb álló, bármilyen 

világnézetű, akár nem hívő szülők gyermekei számára egyaránt igazán hasznos lehessen. 

Ezért nem felekezeti elkötelezettségű hittant, hanem inkább általános bibliaismeretet 

kívánunk tanítani. A Biblia megismerése nemcsak a hit és az erkölcs, hanem az általános 

műveltség, az irodalom, a történelem, a politikai élet szempontjából is nélkülözhetetlen. 

Kultúránkat, nyugati civilizációnkat nem lehet igazán megérteni a Szentírásban való 

tájékozottság nélkül.  

 

Civilizációnk egyetemes fundamentuma  

Hazánkban a Biblia általános ismerete az elmúlt fél évszázad vallásellenes oktatáspolitikája 

miatt még mindig jóval alacsonyabb szinten áll, mint Nyugat-Európában. Meggyőződésünk 

szerint a Szentírás történetei, tanításai és költészete önmagukért beszélnek, a bibliai 

elbeszélések civilizációnk egyetemes fundamentumaival ismertetik meg a tanulókat.  

 

Gondolkodó emberek nevelése  

Ezért célunk mind az alsó, mind a felső tagozatban a teljes Biblia nagy vonalakban történő 

áttekintése a tanulók korának megfelelő, számukra érthető szinten. Az alsó tagozatban ez a 

Bevezetés a Biblia Világába munkafüzetek, bibliai képeskönyvek, játékok, a történetek 

színdarabszerű megjelenítése, bibliai rajzfilmek, filmek megtekintése, órai beszélgetések, 

interaktív munka keretében történik. A felső tagozatban egy, a teljes Szentírást (Ó- és 

Újszövetséget) hitelesen átfogó tankönyvsorozatot a Biblia Világa használatával ismételnénk 

meg ugyanezt magasabb szinten. Mindkét korosztály esetében legalább annyira fontosnak 

tartjuk a Biblia és a róla való gondolkodás szeretetének kialakítását, mint az ismeretek 

átadását. Célunk, hogy ez a tantárgy egyik kedvencük legyen, mivel fontosabbnak tartjuk, 

hogy egész életükben pozitívan viszonyuljanak a Szentíráshoz, kedveljék azt, és később is 

gondolkodó emberként olvassák majd újra, mint hogy nagy mennyiségű, száraz lexikális 

ismerettel töltsék meg a fejüket. Ezért az osztályzást is viszonylag könnyedebbé, inspirálóvá, 

inkább ösztönző, semmint fegyelmező jellegűvé kívánjuk tenni.  

 

 



Cél a Biblia megszerettetése  

Ezért egyházunk Hit- és erkölcstan óráit akár ateista vagy más vallásokhoz, felekezetekhez 

tartozó gyermekek is bátran választhatják, mert különböző nézeteik, felfogásuk vagy 

vitatkozásuk miatt a legkevésbé sem kell a tanár esetleges diszkriminációjától, rosszallásától 

vagy rosszabb osztályzatoktól tartaniuk, ha az óra rendjét egyébként tiszteletben tartva 

aktívan és őszintén vesznek részt a téma feldolgozásában, a beszélgetésekben, játékokban. 

Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a Hit Gyülekezete hitoktatói által tanított Hit- és 

erkölcstan tárgynak nem célja a gyermekek betérítése egyházunkba vagy világnézetük 

bármiféle adminisztratív kényszer útján (pl. osztályzással) történő megváltoztatása. Ennél 

sokkal fontosabbnak tartjuk a fent felsorolt célokat: a Biblia megismerését és megszeretését, a 

róla való kreatív, örömteli, élvezetes, modern és szabad gondolkodás kialakítását.  

 

Magasan kvalifikált oktatók 

Hitoktatóink valamennyien felsőfokú teológusi végzettséggel rendelkeznek, melyet a magyar 

állami akkreditációval rendelkező Szent Pál Akadémián szereztek. Alkalmasságukat a 

gyermekek tanítására azonban ezen felül is ellenőrizzük. Sokan közülük más irányú – számos 

esetben pedagógusi – felsőfokú végzettséggel is rendelkeznek.  

 

Bővebb információ: http://www.hiteserkolcstan.hu/ 


