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A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai

Általános megközelítés

1. Didaktikai irány  A pünkösdi hitoktatás sajátos tematikus alapja
■ Narratív (nem hitigazságok alkotják a tananyag gerincét, hanem a Biblia

elbeszélései)
■ Interaktív (nem csak hallgatom hanem része vagyok a bibliai üzenetek

megtalálásának, alkalmazásának.)
2. Pedagógia  hiteles, krisztusi indulatú hitoktató tudományosan jól felépített

pedagógiával
■ A hitoktató hitelességének alapkérdései  legyen példakép és követhető életű
■ Törvényeskedő (szabadnem szabad) pedagógia helyett krisztusi (pásztori, az

indulatrendszert terelgető) nevelés
■ Kreatív szemléltetés alkalmazása

3. Teológiai (hitvallásos) irányok
■ Krisztocentrikus, a megváltásra fókuszál
■ A hitvallás etikai következményeire összpontosít

4. Lelkigondozás
■ Krízishelyzetek kezelése
■ A hitoktató, a gyülekezet és az intézmény helyének meghatározása a

lelkigondozásban
■ Kapcsolattartás a családdal , a gyülekezet vezetővel, szüksége esetén a

gyermekvédelem képviselőjével

A foglalkozások általános vonásai
● BIBLIAI NARRATÍVA: A Biblia egy nagy történet az Isten és az ember közötti

szeretetkapcsolatról, annak megszakadásásról, helyreállító folyamatáról és kiteljesedéséről.
A Biblia a kapcsolatok könyve. Minden tanóra alapját egy bibliai történet és az abban
található isteni üzenetek adják.

● MAI NARRATÍVA  AZ ÉN TÖRTÉNETEM: A foglakozások módszertanának alapeleme a
projektszemléletű, beszélgetésekre épülő, interaktív foglalkozás, amely a kapcsolatokra
fókuszálva is teszi kézzelfoghatóvá az Istenember és az emberember közötti
szeretetkapcsolat megvalósulásának módját, eszközeit.

● Társadalmi kiszélesítés: Hogyan lehet a biblai történet, mindannyiunk története 
magatartási, erkölcsi, etikai tanulságok és következtetések.

● ÜZENETKÖZVETÍTÉS  Az órák frontális szakaszának sajátossága a multimédiás és
egyéb eszközökkel történő, korosztálynak megfelelő szemléltető eszközök használata.

● AZ ÜZENET ALKALMAZÁSA  Az órák interaktív szakaszának sajátossága a
Munkáltatás otthoni feladatok  problémafelvetés és az egyéni szituációknak
megfelelő megoldási alternatívák KÖZÖS keresése és megtalálása.
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Bevezető a Pünkösdi Alaptanterv 1-4.
évfolyamaihoz

Fejlődéslélektani alapelvek
A Pünkösdi Alaptantervben, az 14. osztályban leírt tananyag és annak metodikája a kisiskolások
életkori sajátosságaihoz igazodik. Figyelembe vettük a bibliai történetek kiválasztásakor és a
feldolgozási javaslatainkban az adott életkor legfontosabb jellemzőit:

● A gyerekek tevékenységében még nincs állandóság, ötletszerűen újabb és újabb játékokba
fognak. (A helyi tantervekben a játékra épülő óratervekkel dolgozunk)

● A kisiskoláskor a mozgásos játékok kora.
● A gyerekeknek örömet okoz az alkotás folyamata, nemcsak a végeredmény.
● A gyerekek az óvodáskorhoz képest sokkal nyitottabbak a világra, érdeklődési körük kitágul.
● Szeretik a hangokat, zörejeket, színeket, szeretnek mindent a kezükkel érinteni.
● Elkezdik megsejteni az okokozati összefüggéseket.

Ebben a mozgásos, színes, világot felfedeztető szeretetben kell megszólítani őket. A kognitív célok
mellett az érzelmi nevelés és a cselekedtetés kap kiemelt szerepet.

A hitoktatás pedagógiai alapelvei
A hitre nevelésben fő alapelv, hogy a hitet a Szentlélek adja, mi ebben csak munkatársak vagyunk
és segíthetjük a gyermekek lépéseit az Isten felé. Ez adja a hittan tantárgynak azt a sajátosságát,
hogy mindig lesz egy olyan része, amely érdemjegyekkel és szöveges értékeléssel sem mérhető
és nem visszaigazolható.

● Az első négy évfolyamon gyermekeknek szóló Bibliát használunk. A gyermekek ismerjék
meg a bibliai történeteket, biztonsággal igazodjanak el a Bibliában.

● A gyerekeknek egyre inkább váljanak természetessé az Istennel való kapcsolattartás
gyakorlati elemei: imádság, Bibliaolvasás, gyülekezetbe járás.

● A hittanóráknak személyiségformáló hatása is van.

A hittanórák célja
A hittanórák nem lehetnek öncélúak, nem lehetnek egyoldalúan gyerekközpontúak vagy tananyag
központúak. Krisztus központúak! Ez az a csomópont, amelyben találkozhat az iskola, a család és
a gyülekezeti élet.
A Pünkösdi Alaptanterv első négy évfolyamában a gyerekek a Bibliai történeteken keresztül
megismerhetik, felfedezhetik, és saját életükre vonatkoztathatják azokat az üzeneteket, hogy Isten
szeret bennünket, gondot visel ránk, erejével és irgalmával megtart.
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Bevezető a Pünkösdi Alaptanterv  5-8.
osztályaihoz

Kiskamaszkor és kamaszkor (5.8.)
Az ötödik osztályba lépés sok fordulatot hoz a gyerekek életébe. Új tanterem, új tanárok, új
tantárgyak, új követelményrendszer. Sokan új iskolába kerülnek.
Testileg is óriási az átalakulás, hiszen a hormonális változások következtében kialakul az
elsődleges, másodlagos nemi jelleg. Ezzel párhuzamosan mentálisan is óriási változás zajlik
bennük.
Már nem követik egyértelműen a felnőttek mintáit, kezdik kialakítani saját belső mintáikat.
Válaszokat keresnek. Nem csak érzik a körülöttük levő világ ellentmondásait, tapasztalataikat
képesek megfogalmazni. Vágynak arra, hogy értsék a körülöttük zajló eseményeket, megpróbálják
gondolatilag megérteni a világot.
Szélsőségekben gondolkodnak, és érzelmeik is csapongóak. Megjelenik az Én azonosság
keresése.
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.
Jellemző rájuk az ellenállhatatlan versenyezhetnék, a csillapíthatatlan munkakedv és a
szenvedélyes gyűjteménykészítés.
A szülők iránti feltétlen érzelmi kötődés mellett kezdik szüleiket és a körülöttük élő embereket
kritikusan szemlélni, A nemi identitás kialakulásában fontos szerepet játszik az azonos nembeli
barátok megtalálása, másrészt itt kezdődik a személyes érdeklődés a másik nem iránt.
Már gondolkodnak azon, hogy mi az élet értelme, mit kezdjenek az életükkel, de még nagyon
csapongóak. Egyre inkább a kortárscsoport lesz a mérvadó saját identitásuk kialakításában.
Egyre gyakrabban hangzik a gyerekektől az a kérdés: hol van Isten, ma is él, ma is cselekszik,
hogyan hallhatjuk Őt, hogyan láthatjuk?

Célok (5.8.)
A tanterv fő célja Jézus Krisztus missziói parancsából (Mt 28,1820) adódóan a tanítvánnyá tétel,
azaz a tanítványi létre való nevelés, és a tanítványi lét megélésének segítése. Ismerjék meg a
Bibliai történeteken keresztül a Teremtőt, Jézus Krisztust, és a keresztény értékrendet. Lássák
meg, hogy Istennek van mondanivalója, személyre szabott terve minden ember számára, de a
szabad akaratot tiszteli. Fedezzék fel, hogy Isten ma is szól hozzánk, meghallgatja az imádságot
és válaszol is azokra. Lássák meg Jézus kegyelmét és szeretetét, mellyel felénk fordul, és
hatalmát a betegség és a halál fölött.
A kiválasztott történetek szereplőivel azonosulhatnak, és saját maguk megfogalmazhatják, hogy
Isten mit vár tőlük, és nekik mit kell tenniük, hogy személyes kapcsolatban legyenek Vele.
Ismerjék fel a Szentlélek munkáját a történelemben, az emberek életében, és a saját életükben.
A tantervben megfogalmazott célok megvalósításakor egyaránt törekedni kell az igeközpontúságra
és gyermekközpontúságra is.
A módszerek, eszközök kiválasztásánál törekedni kell arra, hogy a gyerekek fejlődésének,
képességeinek megfelelően történjen.
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Bevezető a Pünkösdi Alaptanterv  9-12.
osztályaihoz

„Hogy megismerje a jövendő nemzedék az Isten csodáit.”
Zsolt 78,45

A Pünkösdi Alaptantervben a 1418 éves korosztály témakörei a középiskolásokat leginkább                   
foglalkoztató kérdéseket ölelik át.
Ebben az életkorban a fiatalok keresik helyüket a világban. Nemcsak megújult iskolai                     
környezetükben, hanem a családban, és a gyülekezeti közösségben egyaránt.
Ez a korosztály átértékeli az eddig megszerzett ismereteit, tapasztalatait és a hitbeli                     
meggyőződéseit. Már nem a szüleik hitére van szükségük hanem önálló hitbeli meggyőződésre,                     
amelyek által kifejezhetik önmagukat, és eltervezhetik jövőjüket. Válaszokat akarnak afelől, hogy                   
honnan jönnek, és hogy hová tartanak.
Tanagyagunk szeretné ezt a lelki utazást egy térképpel segíteni amely által a Biblia világa                         
megelevenedik napjaink tizenévesei előtt, életükre és kérdéseikre alkalmazható válaszokat               
kaphatnak. .
 A tanterv központ témája: Az ember létezése a teremtett világban.
A 9. évfolyam tematikájának üzenete a Teremtéstörténet narratíváiból bontja ki az ember                     
teremtettségéből fakadó identitását, a bűneset máig kiható erejét, kiemelve és megerősítve az Isten                       
szabadító tervét, melyet az emberekkel való kapcsolatán keresztül visz véghez
A 10. évfolyamban az ember jelleme kerül középpontba a Hegyi beszédhez kapcsolódó                     
narratívákon keresztül. Nyomon követjük, hogy a Biblia történeteiben hogyan mutatkozik meg az                     
istenképűség kiformálódása, felismerve ebben a folyamatban a Szentlélek kibontakoztató munkáját.
A 11. évfolyamban feldolgozásra kerülő történetek kiábrázolják az Isten királyságát, bemutatják az                     
egyház kialakulásának történetét. Keressük az ember helyét a mai gyülekezetekben.
A 12. évfolyam a jövő tervezéssel foglalkozik. A bibliai történetekben kutatjuk az Isten életünkre                         
vonatkozó személyes elhívásának igazságait, melyek alapján kibontakozhat a reményteljes jövőnk.                 
Az emberi létezés erőterének pólusait vizsgálva kiemeljük a személyes döntés felelősségét.

Hitünk szerint a négy év bibliai utazása nem mechanikus tanulás, hanem a Biblia                       
történeteinek olyan közös gyakorlati tanulmányozása, amelynek során az utazó aktív részvételén                   
keresztül az Isten valósága személyes történetté, átformáló erővé válik.
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Kötelező és ajánlott irodalom a pünkösdi
alaptantervhez

1. osztály

Tankönyv

● Gyermekbiblia, Harmat Kiadó (megrendelhető a kiadótól és keresztény könyvesboltokban)

Ajánlott irodalom

● Kisiskolás tananyag 1. év 1. félév, 2. félév, Reménység Magjai Alapítvány (megrendelhető
az alapítványnál)

● Egy kis szív története, Evangéliumi Kiadó (Kapható a keresztény könyvesboltokban.)
● Mary E. Erickson: Hat csodálatos nap, A teremtés története, (kapható keresztény

könyvesboltokban)
● Mary E. Erickson: Milyen Isten? (Kapható a keresztény könyvesboltokban.)
● Miklya Luzsányi MónikaMiklya Zsolt: Játéktár a mesélő Bibliához, Harmat Kiadó

2. osztály

Tankönyv

● Gyermekbiblia, Harmat Kiadó (megrendelhető a kiadótól és keresztény könyvesboltokban)

Ajánlott irodalom

● Kisiskolás tananyag 2. év 1. félév, 2. félév, Reménység Magjai Alapítvány (megrendelhető
az alapítványnál)

● Miklya Luzsányi MónikaMiklya Zsolt: Játéktár a mesélő Bibliához, Harmat Kiadó
● Bibliai lexikon gyerekeknek, Kálvin János Kiadó (megrendelhető a kiadótól)
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3. osztály

Tankönyv

● Gyermekbiblia, Harmat Kiadó (megrendelhető a kiadótól és keresztény könyvesboltokban)

Ajánlott irodalom

● Bibliai lexikon gyerekeknek, Kálvin János Kiadó (megrendelhető a kiadótól)
● A zárba illő kulcs 1. kötet, 2. kötet, Evangéliumi Kiadó (Kapható a keresztény

könyvesboltokban.)
● Max Lucadó sorozat: Értékes vagy, A legszebb ajándék, Az enyém vagy, Zöld orr, A

legnemesebb, Különleges ajándék, Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány (kapható az
alapítványnál és keresztény könyvesboltokban)

4. osztály

Tankönyv

● Gyermekbiblia, Harmat Kiadó (megrendelhető a kiadótól és keresztény könyvesboltokban)

Ajánlott irodalom

● Bibliai lexikon gyerekeknek, Kálvin János Kiadó (megrendelhető a kiadótól)
● A zárba illő kulcs 1. kötet, 2. kötet, Evangéliumi Kiadó (Kapható a keresztény

könyvesboltokban.)
● Max Lucadó sorozat: Értékes vagy, A legszebb ajándék, Az enyém vagy, Zöld orr, A

legnemesebb, Különleges ajándék, Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány (kapható az
Alapítványnál és keresztény könyvesboltokban)
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5. osztály

Tankönyv

● Újfordítású Biblia, Kálvin János Kiadó (megrendelhető a kiadótól és könyvesboltokban)

Ajánlott irodalom

● Bibliatanulmánysorozat 1O14 éveseknek: A kereszténység alapjai, Jézus Krisztus élete
és kora, Jézus példázatai, Keresztény növekedés, Reménység Magjai Alapítvány
(megrendelhető az alapítványnál)

● Felkészülés a serdülőkorra könyv és munkafüzet, Új Remény Alapítvány (Kapható a
keresztény könyvesboltokban.)

6. osztály

Tankönyv

● Újfordítású Biblia, Kálvin János Kiadó (megrendelhető a kiadótól és könyvesboltokban)

Ajánlott irodalom

● Bibliatanulmánysorozat 1014 éveseknek: A kereszténység alapjai, Jézus Krisztus élete és
kora, Jézus példázatai, Keresztény növekedés, Reménység Magjai Alapítvány
(megrendelhető az alapítványnál)

● Felkészülés a serdülőkorra könyv és munkafüzet, Új Remény Alapítvány (Kapható a
keresztény könyvesboltokban.)
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7. osztály

Tankönyv

● Újfordítású Biblia, Kálvin János Kiadó (megrendelhető a kiadótól és könyvesboltokban)

Ajánlott irodalom

● Bibliatanulmánysorozat 1014 éveseknek: A kereszténység alapjai, Jézus Krisztus élete és
kora, Jézus példázatai, Keresztény növekedés, Reménység Magjai Alapítvány
(megrendelhető az alapítványnál)

● Felkészülés a serdülőkorra könyv és munkafüzet, Új Remény Alapítvány (Kapható a
keresztény könyvesboltokban.)

8. osztály

Tankönyv

● Újfordítású Biblia, Kálvin János Kiadó (megrendelhető a kiadótól és könyvesboltokban)

Ajánlott irodalom

● Bibliatanulmánysorozat 1014 éveseknek: A kereszténység alapjai, Jézus Krisztus élete és
kora, Jézus példázatai, Keresztény növekedés, Reménység Magjai Alapítvány
(megrendelhető az alapítványnál)

● Felkészülés a serdülőkorra könyv és munkafüzet, Új Remény Alapítvány (Kapható a
keresztény könyvesboltokban.)
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9. osztály

Tankönyv

● Újfordítású Biblia, Kálvin János Kiadó (megrendelhető a kiadótól és könyvesboltokban)

Ajánlott irodalom

● START Ifjúsági óravázlatok 14., Szentírás Szövetség (Kapható a keresztény
könyvesboltokban.)

● Fiatalok az Élet Küszöbén program 13., Timóteus Társaság (kapható a Timóteus
Társaságnál)

● Szücs Sándor: TOP 40 ifjúsági óravázlat, Theologion Kiadó
● Tovább Tanítható Tanítások I., Theologion Kiadó
● Josh McDowell, Bob Hostetler: Ne dobd el a zagyad!, Parakletos Könyvesház
● Josh McDowell és Dick Day: Miért Várj Érdemes várni a szexszel a házasságig

Beszerezhető a Timóteus Társaságnál.
● Fiatalok Élet Küszöbén Tanagyag I.II.III. könyve, Beszerezhető a Timóteus Társaságnál.
● Josh McDowell: Az vagyok akinek Mások mondanak?, Beszerezhető a Timóteus

Társaságnál.
● Jim Burns: Ifjúságépítők Ifjúsági vezetők Kézikönyve, Új remény Alapítvány
● Jim Burns: Szex Drog Rock and Roll, Új Remény Alapítvány
● Wayne Rice: Fején a Szöget I.II 100 frappáns Figyelemfelkeltő illusztráció előadásokhoz

tanításokhoz. beszerezhető, Új Remény Alapítvány
● David Lynn: Téma I. II, Új Remény Alapítvány
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1. osztály Pünkösdi Alaptanterv 1

Életkori sajátosságoknak 
megfelelő általános 

hangsúlyok:
Isten megmutatja szeretetét Tantárgyi értékelés formái:

Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Segédanyag, egyéb

- -

Miért tanulunk hittant? Miről, kiről szól ez a 
tantárgy? Isten mindent átölelő és kalandos 
útra hívó szeretetéről lesz szó! Ez az út a mi 
életünk, amelyen együtt járhatunk Jézussal! 
Róla fogunk tanulni!

A Szentlélek 
segítségül 
hívása a 
tanévhez 

istentisztelet 
vagy dicsőítés

Képes Bibliák, albumok, képek.

Jézus megáldja a gyermekeket Mt 19,13-15
Egymás számára ajándékok vagyunk! Nem 
véletlen vagyunk egy csoportban, Meghívott 
bennünket erre a találkozásra az Isten.

Kisiskolásoknál törekedjünk minél több 
mozgásos játékot bevinni az órákra, akár 
a szabadban is megtörténhetnek ezek az 
ismerkedési gyakorlatok. Ha szükséges, 
akkor névtanulási játékot is behozhatunk.

1. OSZTÁLY

g g
osztályban igehelyeket felmondhatnak a gyerekek, de más 
számonkérés, feleltetés, dolgozat nem javasolt ebben az 
életkorban.

Bibliai alapszakaszok, témák

Bevezető, 
ismerkedő 

foglalkozások

1

I. témakör  A 
teremtés; A teremtés 

védelme

2 A világ teremtése 1Móz 1,1-19
Isten jó és jónak teremtette a világot, Isten 
gondoskodása tartja fenn a világot, ezért nem 
kell félni a jövőtől.

Rajzlapok, festékek, színes ceruzák. 
Képes gyermekbibliák. Könyvek az 
univerzumról, a világról.

3 Az állatok teremtése 1Móz 1, 20-25 A világot Isten benépesítette. Felelősségünk 
van érte. Műveljük és őrizzük.

Mutogatható keresztyén gyermekdalok, 
egyszerű imák megtanulása. Színezők, 
gyurmák, textilek, fonalak.

4 Az ember teremtése 1Móz 1,26-31; 1Móz 2,4-7 Kapcsolatra teremtettünk; Isten hasonlóságára 
teremtettünk.

Az imádság fogalmát és kezdő lépéseit itt 
már mindenképpen be kell vezetnünk. Az 
egymás és Istenhez való fordulásnak 
lényegi eleme. Képek emberekről, a világ 
minden tájáról behozhatunk fényképeket 
arcokról, tekintetetkről.



1. osztály Pünkösdi Alaptanterv 2

Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Segédanyag, egyébBibliai alapszakaszok, témák

A teremtett világ védelme -

A teremtés, a bűnbeesés, Isten 
büntetése (ismétlés)

1Móz 1,1-31; 1Móz 2,1-
24;1Móz 3, 1-24

II. témakör  A 
Paradicsomon kívül.

7 Kain és Ábel 1 Móz 4,1-15
Legyen nyitva a szívünk és a fülünk Isten 
szavára. Az Úr haragjánál nagyobb az irgalma 
és szeretete.

Saját fényképek családról, testvérekről.

8 Az özönvíz. Noé bárkát épít. 1 Móz 6, 9-22; 1 Móz 7; 1 Móz 
8; 1 Móz 9, 1-17 Isten vigyáz ránk és megáldja a hűségünket.

Origami papírok, bárkaépítés a tantermi 
székekből és asztalokból, kendők a 
szerepjátékhoz, színezők.

5 A bűnbeesés, ősevangélium 1Móz 3,1-24

Isten akkor sem hagy el, ha rosszat teszel, de 
van következménye. Isten keresi a bűnös 
embert; Isten jó hírt küld a bűnbeesett 
embernek.

A beszélgetést a rajzolás önkifejezési 
formája nagyban segítheti.

6

A teremtett világ szépségére és jóságára kell 
rávezetnünk a
gyerekeket. Ezt megtehetjük sétával és 
beszélgetéssel a természetben, alkotó
munka pl. gyurmázás, festés közben. 
Gyűjtőmunkázhatnak a gyerekek, hozhatnak
otthonról olyan újságból kivágott képeket, 
amelyeken szépnek látják a
világunkat. Lesznek képek, séta közben 
benyomások, hogy nem biztos, hogy mindig
szép a teremtett világ, de el kell mondanunk a 
gyerekeknek, hogy a teremtés
tökéletes volt! Az emberek rontják el.

Termésképek készítése, természetes 
anyagokkal való alkotómunka. Sétákhoz 
gyűjtődoboz, szemétszedéshez nejlonok.



1. osztály Pünkösdi Alaptanterv 3

Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Segédanyag, egyébBibliai alapszakaszok, témák

Ismétlés

10
A világ teremtése, A 
bűnbeesés, Kain és Ábel, Az 
özönvíz, Bábel tornya

1Móz 1-11 könyve

Isten a szeretetét mérhetetlenül kifejezte a 
teremtésben. A teremtés minden mozzanata 
az üdvtörténet része és Isten terve volt! Isten 
szereti és gondoskodik a világról.

Képek, színezők, hívóképek a 
történetekhez

III. témakör  
Ábrahám története

11 Ábrahám elhivatása 1Móz 12,1-9
Bízzunk az Úr akaratában, halgassunk rá 
minden körülmények között. Istennek ígérete 
van a számunkra is.

Sátorépítéshez takarók, padok, székek. 
Bibliai képeskönyvekből megnézhatjük 
azokat a tájakat, ahol Ábrahám a 
családjával élt. Beszélgethetünk a nomád 
életmódról.

12
Az Úr megjelenik Ábrahámnak 
Mamré tölgyesében; Izsák 
születése

1Móz18, 1-15; 1Móz 21, 1-8 Isten közelsége megtapasztalható.Isten 
ígéretei biztosak és változatlanok.

Családi kötődéseket, vendégszeretetet 
kibontó játékok, rajzok. A játék során 
elhangozhat a textus újra, keretbe 
foglaljuk a történet üzenetét.

9 Bábel tornya 1Móz 11, 1-9
Az emberi képesség, tehetség Istentől kapott 
ajándék. Az alkotók, művészek eszközök Isten 
kezében.

Ezen az órán ellátogathatunk egy 
képtárba vagy múzeumba.



1. osztály Pünkösdi Alaptanterv 4

Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Segédanyag, egyébBibliai alapszakaszok, témák

IV. témakör Jézus 
születésének 

története          
(Karácsonyi 

kézműveskedés)

Mikeás próféta jövendölése; 
Ézsaiás próféta jövendölése Mikeás 5,1; Ézsaiás 7,14

Keresztelő János születésének 
igérete Lk 1, 5-25

Jézus születésének igérete Lk 1, 26-38

Jézus születése Lk 2, 1-20

Karácsonyi 
kézműveskedés

Újév

Advent, 
Karácsony

Az imádság, 
hálaadás

16 Jézus imádkozni tanít Lk 11, 1-13 Isten megszólít bennünket és mi is 
megszólíthatjuk Őt!

Énekek tanulása, lehet kis imapárnát 
varrni az év során.

Képes gyerekbibliák. Színezők. 
Történetet mélyítő játékok (némasággal 
járó, üzenet átadó játékok)

14 A legnagyobb ajándék, hogy Isten emberré 
lett. Isten elküldte a Szabadítót.

bábok, gyermek Bibliák, festészeti 
albumok

15
Az elmélyült alkotómunkában és a szüleinknek 
készített kis meglepetésekben is a karácsony 
titkát találjuk meg.

A kreatív alkotómunkához szükséges 
eszközök: olló, ragasztó, textilek, 
mézeskalács tészta...stb.

13 Az igéret beteljesül.



1. osztály Pünkösdi Alaptanterv 5

Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Segédanyag, egyébBibliai alapszakaszok, témák

Tematikus játékok, a biblia történethez 
kapcsolódó színezők

20 Péter halfogása Lk 5, 1-11; Jézus szavára hallgatunk
Tematikus játékok, a biblia történethez 
kapcsolódó színezők; halacskák 
készítése  bármilyen technikával.

21 Zákeus Lk 19, 1-10 Ha kitartunk az imádságban, Jézus válaszol. Vakvezető, kapunyitó játékok

V. témakör  Jézus 
csodái, Isten 
szeretetének, 
megbocsátó 

kegyelmének az 
üzenetei

17 Mit jelent az, hogy csoda? -
A csodák Istent tükrözik, aki a világot 
teremtette. Jézus csodái dicsőítik az Istent és 
bizonyítják a létét.

Saját munkafüzet előkészítése a 
felolvasásra kerülő csodák emlékeztető 
megjegyzéséhez.

18 A kánai menyegző Jn 2, 1-12
Ha odaadom Krisztusnak, amim van, legyen 
az bármilyen kevés, ő csodákat
tud tenni vele.

Tematikus játékok, a biblia történethez 
kapcsolódó színezők

19 Jézus lecsendesíti a tengert Mk 4, 35-41 Ha félsz, hívd Jézust!
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Segédanyag, egyébBibliai alapszakaszok, témák

Mt 26, 1-75; Mt 27, 1-56
Krisztus szenvedése és kereszthalála 
tisztelettel tölt el és megrendüléssel. Értem is 
meghalt a kereszten!

Festmények, komolyzenei 
interpretációk(Bach, Handel)

22 A naini ifjú feltámasztása Lk 7, 11-17 Jézusnak hatalma van életen és halálon is. Dramatikus játékok, színezők.

Összefoglalás, 
ismétlés

23 A megismert textusok Jézus 
csodáiról -

Jézus csodái hirdetik Isten dicsőségét! Jézus a 
csodáival nemcsak Isten hatalmát mutatta 
meg, hanem szertetével az embereken 
segített.

Nagyhét, 
Húsvét

Feladatlapok; összefoglaló, saját 
készítésű munkafüzet

VI. témakör  Húsvéti 
ünnepkör

24 Jézus bevonul Jeruzsálembe Mt 21, 1-9 Jézus hatalma nem evilágból való. Kreatív barkácsolás, dramatikus játékok.

25 Jézus Pilátus előtt; A 
szenvedéstörténet
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Segédanyag, egyébBibliai alapszakaszok, témák

27 Emmausi tanítványok Lk 24, 13-35 Jézus közel van hozzánk!

Mennybemenet
el, Pünkösd

Az emmausi tanítványok történetét 
síkbábokkal, árnyjátékkal jól lehet 
dramatizálni és az üzenetét mélyíteni.

VII. témakör Az 
egyház és a 
gyülekezet

28 A Szentlélek ígérete és Jézus 
mennybemenetele Apcsel 1,4-14 Jézus velünk van minden nap! Énekek, színezők,. tematikus játékok.

29 A  Szentlélek kitöltése Apcsel 2, 1-13 Isten szeretete rásugárzik a gyülekezetre, 
testvéri közösségünkre.

Gyülekeztbe ellátogathatunk a 
gyerekekkel, akár más gyülekezetek 
imahelyeit is meglátogathatjuk.

26 Feltámadás Jn 20, 1-10
Jézus a Megváltó! Isten legnagyobb ígérete 
beteljesedett. Mi is elhívottak vagyunk a 
szövetségre.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Segédanyag, egyébBibliai alapszakaszok, témák

A saját gyülekezetről lehet 
gyűjtőmunkázni. Kutatni a története után, 
milyen az élő gyülekezet? Milyen 
csoportok működnek a 
gyülekezetünkben?

Év végi 
rendszerezés, 
összefoglalás

31 Az évben tanult bibliai textusok -
Isten magmutatja szeretetét! Mindabban, amit 
tanultunk és az egész éves közös 
csapatmunkánkban.

A tanév értékelése, 
zárása, elköszönés 

a nyárra

32 - - A nyáron is vár minket a gyülekezet!

30 Az első gyülekezet Apcsel 3, 37-47
Isten szeretetét a közösségben, gyülekezetben 
tudjuk megtapasztalni. meghívásunk van a 
közös együttlétekre, dicsőítésekre!
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Életkori sajátosságoknak 
megfelelő általános 

hangsúlyok: Isten gondot visel ránk, irgalmas
Tantárgyi értékelés formái:

Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Egyéb

A Szentlélek 
segítségül 
hívása a 
tanévhez 

istentisztelet 
vagy dicsőítés

1Móz 12,1-9; 1Móz18, 1-15; 1Móz 21, 1-8;

3 Ábrahám feleséget hozat 
Izsáknak 1Móz 24, 1 Isten gondviselő szeretete csodákra képes.

Rebekka történetével kapcsolatban 
megtanulhatjuk, hogy milyen egy zsidó 
esküvő. A gyerekek lerajzolhatják, 
hogyan képzelik el Izsák és Rebekka 
esküvőjét.

4
Izsák fiai: Ézsau és Jákob; 
Jákob csalással szerzi meg az 
apai áldást

1Móz 25,19-34; 1Móz 27, 1-33

Isten egyenlő módon és mértékben szeret 
minket. Az embertársaink ellen elkövetett 
bűneinkkel Isten ellen vétkezünk. Isten 
gondviselő jósága munkálja üdvösségünket. 
Ennek nem lehet akadálya a méltatlanságunk.

Beszélgessünk arról is a gyerekekkel, 
hogy a lelkiismeret Isten ajándéka, 
amelyen kerseztül ő maga segít nekünk 
helyrehozni az elrontott dolgainkat. 
Motivációs gyakorlatként 
megvendégelhetjük őket egy tál vörös 
lencsefőzelékkel.

2. OSZTÁLY Az első félévben szöveges értékelés, a második félévtől 
érdemjegyekkel való értékelés lesz.

Bibliai alapszakaszok, témák

Bevezető 
foglalkozás; Az első 

osztályban tanult 
Ábrahám történet 

részletek ismétlése 1

Ábrahám elhivatása; Az Úr 
megjelenik Ábrahámnak 
Mamré tölgyesében; Izsák 
születése

Az ősatyák történetei önmagukon túlmutató, 
előkészítő történetek. Isten Ábrahám Istene 
lett.Az Isten népévé válásnak és az 
üdvösségnek az előkészítését láthatjuk. Isten 
a kezdeményező.

A másodikos tananyag az első 
osztályban megkezdett Ábrahám 
történetet folytatja. Az őstyák történeteit 
Isten gondviselő szeretetének 
szempontjából elemezzük.

2 Isten próbára teszi Ábrahám 
hitét 1Móz 22, 1-19 Feltétel nélkül bízhatunk Isten szeretetében.

Beszélgetés a döntésekről. Arról 
beszélgetünk a gyerekekkel, hogy miben 
kell dönteniük a saját életükben?

I. témakör 
Ábrahám, Izsák és 

Jákob
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Összefoglalás, 
témazáró

7 - 1Móz 12-1Móz32 -

A témazáró dolgozat már lehet írásban, 
didaktikusabb formában megkövetelhető 
tudástartalmakkal. (családfa, ki mondta 
kinek, kihez köthető...stb)

II. témakör Az isteni 
gondviselés József 

életében

8 József álmai; Józsefet eladják 
testvérei 1Móz 37, 11; 1Móz 37, 12-36

József álmai részben a nagyravágyó szív 
következményei, másrészt azonban az isteni 
kinyilatkoztatást közvetítik.

József álmait lerajzolják a gyerekek. Az 
egész József történetre készíthetünk 
illusztrációkat a gyerekekkel.

5 Jákob álma 1Móz 28, 10-22 Isten látja és ismeri belső harcainkat. 
Gondviselő szeretetével lehajol hozzánk.

A gyerekekkel megtaníthatjuk, hogy 
milyen álmok vannak a Bibliában. Ez 
előre utalhat a József történetre is.

6 Jákób házassága Leával és 
Ráhellel, Jákób tusakodása 1Móz 29, 21-30;1Móz 32, 23-33 Az isteni gondviselés előre lát, nem a pillnatnyi 

megelégedést szolgálja.

Beszélgetünk arról, hogy Jákób életében
mikor kellett megbocsátani és neki mikor 
bocsátottak meg. 
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Isten tartja a kezében az életünk 
eseményeinek az alakulását. Az embernek 
szembe kell néznie tetteinek a 
következményeivel, nem futhat el a 
lelkiismerete elől.

Advent, 
Karácsony

Az üdvösség történetének egy szeletével 
van dolgunk, ahol minden az Isten átfogó 
terve felé mutat. A testvérek többszöri 
látogatását képregényszerűen 
feldolgozhatjuk.

Összefoglalás, 
témazáró

12 - 1Móz 37-1Móz 45

9 József Potifár házában; József 
álmokat fejt meg a börtönben 1Móz 39 ; 1Móz 40

Az életünk balsorsa, kedvezőtlen alakulása 
nem tudja megakadályozni a személyiség 
fejlődését és az Isten áldásának 
kibontakozását.

Bibliai színezők, dramatikus játék

10
József megfejti a fáraó álmait. 
József Egyiptom felügyelője 
lesz.

1Móz 41
Isten szándéka világossá válik a személyes 
sorsokban. Isten mutatja meg az álmaink, 
vágyaink jelentését!

A fáraó álmait tetszőleges kreatív 
technikával kiábrázolják a gyerekek.

11
A testvérek útja Egyiptomba. 
József megismerteti magát 
testvéreivel.

1Móz 42, 1-38; 1Móz 43; 1Móz 44; 1Móz 45
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Karácsonyi 
kézműves 
foglalkozás

Szülők és gyerekek közös kézműves órája. 
Énekekkel, egy kis alkotó munkával 
készülünki a Megváltó születésének ünnepére.

III. témakör Jézus 
gondviselő 
szeretete

16 A béna meggyógyítása a 
betesda tavánál Jn 5, 1-47 Isten gondviselő szeretete ingyen kegyelem, 

mi nem tudunk megküzdeni érte.

A gyerekek lerajzolhatják a kutat, 
amelynek a vizét az Úr anygala időnként 
felkavarja.

Karácsonyi 
készülődés

13 Jézus születése Lukács 
evangéliuma szerint Lk 1, 26-45; Lk 2, 1-7; Lk 2, 8-39

A narratíva felolvasása az elcsendesedést 
szolgálja. Advent a várakozás, a belső 
elcsendesedés időszaka.

Különféle technikával(báb, szerepjáték, 
árnyjáték...stb.) a gyerekek maguk is 
elmesélik a születés történetét.

14

A jó pásztor Jn 10, 1-21 Jézus a Jó pásztor, aki gondot visel ránk.

Újév

15

A juh, bárány szimbólumát a Bibliai 
textusokban kigyűjtjük és rajzos 
táblázatba rendezzük. Megbeszéljük, 
hogy miért fontos a juhok tartása. 
Báránykát készítünk bármilyen 
technikával.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

20 A tékozló fiú Lk 15, 11-32 Isten nem utatsítja el a hozzá térő bűnösöket.

A példázat kiábrázolását megnézzük a 
festészetben. A gyerekek maguk is 
készíthetnek rajzokat a történet egy-egy 
mozzanatáról.

18 Az irgalmas samaritánus Lk 10, 25-37 Mi is felebarát vagyunk mások számára. A 
szeretetet nem lehet korlátok közé szorítani.

A gondviselés és az irgalom kapcsolatán 
gondolkodunk. A szamaritánus 
teljesítette a Hegyi-beszéd fő 
követelményét: „Legyetek irgalmasok, 
mint ahogyan Atyátok irgalmas!” (6,36)” 
Festményeket nézegethetünk.

19 Az okos és gonosz szolga Mk 13, 33-37
Az ószövetségi ígéret beteljesedett: Jézus 
Krisztus eljött és megváltott minket a bűn 
hatalmából. Krisztust várjuk!

A példázat fogalmát bevezetjük a 
gyerkekeknek.

17 Az ötezer ember 
megvendégelése Mt 14, 13-23

Isten gondviselő szeretete határtalan.Ha 
odaadom Krisztusnak, amim van, legyen az 
bármilyen kevés, ő csodákat tud tenni vele.

Bábjátékkal, szerepjátékkal 
megjeleníthetjük a történetet. Motivációs 
gyakorlatnak tematikus játékokkal 
készülhetünk.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Összefoglalás, 
rendszerezés

Témazáró 22
Jn 10, 1-21; Mt 14, 13-23; Mt 14, 13-23,; Lk 
10, 25-37; Mk 13, 33-37; Lk 15, 11-32; Lk 
15, 1-7

IV. témakör Húsvét

23 Jézus bevonul Jeruzsálembe Mt 21, 1-11
Kicsoda Jézus? Nem a külsőségek, nem az 
emberek teszik királlyá, hanem valóban 
hatalma van.

Nagyhét, 
Húsvét

A húsvéti történetet, a folyamatot már 
előre is kiábrázolhatjuk pl. egy lépcső, 
egy út formájában. A gyerekek követni 
tudják majd a nagyhét eseményeit a kis 
ábrájukról.

24 A páskavacsora, Jézus 
elfogatása Mt 26, 17-25; Jn 18, 2-12 Kicsoda Jézus? Jézus hatalma nem függ az 

emberek szavazataitól.

A páskavacsora emlékét egy közös kis 
körben is megülhetjük. Olyan ételeket 
vigyünk be a gyerekeknek, amelyeket 
Jézus korában is ehettek az emberek.Ez 
kortörténetileg is érdekes információ 
lesz.

21 Az elveszett juh Lk 15, 1-7 Isten nap mint nap gondot visel ránk. Várja a 
megtérő bűnösöket, fontosak vagyunk neki!

Visszacsatolunk a jópásztor történethez. 
Elolvassuk a 23. zsoltárt
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Összefoglalás

Témazáró

26 Jézus feltámadása, Jézus 
mennybemenetele Mt 28, 2-15;Apcsel 1, 1-14 Isten szándéka nem Jézus haláláig terjed, 

hanem az üdvösségig.
Színezők, gyermekbibliák, festészeti 
albunok képeit nézegethetjük.

27 Pünkösd, A Szentlélek 
kitöltetése, az első megtérők Apcsel 2, 1-45

Jézus olyan egyházat alapított, amelybe 
minden embert elhívott. A Szentlélek munkálja 
ezt az elhívást.

Mennybemenet
el, Pünkösd

Bibliai színezők, gyermekbiblia.

28

25 Jézus megfeszítése, Jézus 
halála Mk 15, 20-37; Mk 15, 38-41 Jézus személyéről nem a szavak, hanem a 

Szentlélek győz meg.

Minden gyerek elkészítheti a maga 
keresztjét, amely emlékezteti Jézus 
halálára, keresztáldozatára. Pl faragás, 
gyöngyfűzés, agyagozás.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Összegzés

31 A tanévben tanult és olvasott 
igehelyek átismétlése Isten gondot visel ránk és irgalmas.

A tanév értékelése, 
zárása, elköszönés 

a nyárra

32 - A hitben nincs szünet!

V. témakör Saul 
megtérése

29 Saul üldözi az egyházat; Saul 
megtérése Apcsel 8, 1-3; Apcsel 9, 1-9 A Szentlélek az ellenséget baráttá tudja 

alkotni. Vakvezető játékok.

30 Saulból Pál lesz Apcsel 9, 10-30 A megtérés a Lélek ajándéka, saját erőből 
nem hívható elő.

Saját készítésű térkép Pál missziós 
útjairól.
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Életkori sajátosságoknak 
megfelelő általános 

hangsúlyok:
Isten ereje megmutatkozik Tantárgyi értékelés formái:

Téma
Óra

(állami fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Egyéb

A nyár eseményeinek az 
átbeszélése.

Közösségépítő játékok, 
feladatok.

A közösségformáló feladatokba már 
kerülhet ismétlés az előző évi bibliai 
anyagokból.

Isten bárkit alkalmassá tud tenni.
Engedelmeskedni hitből, vagy 
megkeményíteni a szívünket 
hitetlenségből?

3. OSZTÁLY Írásbeli számonkérés

Bibliai alapszakaszok, témák

Bevezető, 
ismerkedő 

foglalkozások

1

Mózesi narratívák

2 Mózes születése, élete és 
menekülése 2Móz 2,1-25 Isten megmenthet a haláltól.

Tudatosodjon a gyerekekben, hogy Isten 
őket is legalább olyan gonddal őrzi, mint 
Mózest őrizte az édesanyja. Beszélgetés 
arról, hogy Isten hogyan gondoskodik 
róluk a szülieken keresztül. Adjanak hálát 
a szüleikért, és a gondviselésükért.

3 Mózes elhívása és felkészítése 2Móz 3,3-12; 4,1-17 Az Istentől kapott feladat elől nem lehet kitérni. Isten mindenkire feladatot akar bízni, és 
fel is készít azok véghezvitelére.

4 Mózes visszatér Egyiptomba, 
Mózes és Áron a fáraó előtt 2Móz 4,18-5,23
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Téma
Óra

(állami fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

8 Átkelés a Vörös-tengeren 2Móz 14,1-31
A kilátástalanság ellenére is bízni kell Isten 
jóakaratában és hatalmában. Isten segíti az 
övéit.

Dramatizálják a történetet.

9 Számonkérés A tanult mózesi történetek 

6 Az 5-9 . csapás 2Móz 9,1-10,27 Isten hatalmas. Isten csodajelei az ő nevét dicsérik.

7 A páskabárány és a 10. 
csapás 2Móz 12,1-33 Isten a szabadító.

Hogyan zajlik és mit jelent a 
páskaünnep? Az Újszövetségben hogyan 
jelenik ez meg.

5 Az első 4 csapás 2Móz 7,1-8,28 Isten mindenek felett Úr. Isten gyakran próbára tesz, figyelmeztet. 
Te figyelsz az intésére?
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Téma
Óra

(állami fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Karácsonyi 
ünnepkör

12 Karácsony 1. - József álma; 
Utazás Betlehembe Mt 1,18-25; Lk 2,1-5 Isten ma is ad ígéreteket nekünk, és 

gondoskodik azok beteljesítéséről is. Isten megsegíti azt, aki benne bízik.

13
Karácsony 2. - A napkeleti 
bölcsek; Menekülés 
Egyiptomba

Mt 2,1-15 Nem tévedünk el, ha Isten szavára figyelünk 
és követkjük azt.

A bölcsek nem jó helyen keresték Jézsut, 
de nem a saját bölcsességükhöz 
ragaszkodtak, hanem követték Isten 
útmutatását. Ahogyan egyszülött fiáút, 
úgy téged is el tud Isten rejteni a 
veszedelem idején.

10 A 10 ige 1. 2Móz 20,1-11 Isten és az ember szövetsége. A kőtábla egyik felének elkészítése, 
melyre rá kerül a 2Móz 20,2-11.

11 A 10 Ige 2. 2Móz 20,12-17 Ember és ember szövetsége.

Advent, 
Karácsony

A kőtábla másik felének az elkészítése, 
melyre rá kerül a 2Móz 20,12-17.

9 Számonkérés számonkérése.
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Téma
Óra

(állami fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Számonkérés

18 Számonkérés A 10 ige és az Úr imája témakör a 

Az Úr imája 1. Mt 6,5-14 Az imádkozás alapja: hálaadás és Isten 
dicsérete.

Mit is jelent a hála? Ki miért hálás az 
életében? Miért adjunk hálát és miért 
dicsérjük Istent? Készítsenek a gyerekek 
listát arról, hogy miért hálásak az 
életükben, és ezt mondják el Istennek 
imádkozásuk során.

17 Az Úr imája 2. Mt 6,5-14
Szükségeidet és kísértéseidet is 
megbeszélheted Istennel. Bocsáss meg az 
ellened vétkezőnek!

Mit jelent az, hogy szükség? Mit jelent az, 
hogy kísértés? Vannak-e, és ha igen, 
akkor milyen szükségei és kísértései 
lehetnek egy gyermeknek? Készítsünk 
imalistát néhány szükséget és kísértést 
felsorolva, melyet a gyerekek 
imádkozásuk során Isten elé vihetnek.

14 Karácsony 3. - Kézműves 
foglalkozás Isten ajándéka mindennél értékesebb.

A kézműves foglalkozás közben is 
beszélgessünk a gyerekkel Isten 
hatalmas ajándékáról, Jézus Krisztusról.Újév

Jézus imádkozni 
tanít

15 Az imádság meghallgatása Mt 7,7-11 Istennel az imádkozáson keresztül tudunk 
beszélgetni, és ő imameghallgató.

Mit jelent az, hogy imádság? Miért 
imádkozunk Istenhez?

16
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Téma
Óra

(állami fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Fedezzék fel a gyerekek, hogy Jézus 
mindenkit egyenként szólít meg és hív 
magához. Az óra végén gyűjtsük össze 
Jézus 12 taníványának a nevét, melyet a 
gyerekek tanuljanak is meg. Minden 
gyermek vigyen haza egy-egy borítékba 
zárt üzenetet a szüleinék és figyelje meg 
a reakciójukat, amikor elolvassák azt.

22 Jézus kiküldi tanítványait Lk 9,1-11 Az Úr Jézus apostolai az ő követei.

Beszéljük meg, hogy a múlt óráról 
hazavitt üzenetre kinek hogyan reagáltak 
a szülei. Jézus tudta, hogy az emberek 
különböző képpen fognak reagálni a 
tanítványok üzenetére, és fel is készítette 
őket erre.

18 Számonkérés számonkérés témája.

Jézus tanítványokat 
gyűjt

19 Péter és András, Jakab és 
János elhívása Lk 5,1-11 és Mt 4,21-22 Hittel hallgatni Isten szavára és 

engedelmeskedni annak.

Mi jelent az, hogy hit? Kiben vagy miben 
hiszünk? Vajon miért megy nehezen az 
életünkben az engedelmesség? Isten, 
ahogy a tanítványokat, úgy minket is 
olyan döntések elé állít, melyek az egész 
életünket megváltoztatják.

20 Máté elhívása Mt 9,9-13; Mk 2,14-17 Jézus megkeresi a bűnösöket.

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy 
Jézus korában mit jelentett a vámszedő, 
miért nem szerették az embereket, akik 
ezzel foglalkoztak? Kik azok a 
farizeusok? Jézus tekintet nélkül a 
foglalkozásra, a bőrszínre, a külalakra, 
stb., mindenkit hív.

21 A többi tanítvány elhívása Jn 1,43-50 Te is Jézus tanítványa lehetsz.
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Téma
Óra

(állami fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

A tanítványok elhívása és a húsvéti 
témakör ismétlése.

26 Számonkérés A tanítványok elhívása és a húsvéti 
témakör képezi a számonkérés alapját.

Pünkösd ünnepe

27
Pünkösd - A Szentlélek ígérete 
és Jézus mennybemenetele; A ApCsel 1 1 2 13

Öröm az elválásban - Jézus nem hagyott 
minket egyedül Isten Szentlelke ma is velünk

Jézus visszament a Mennyei Atyához, 
hogy elkészítse örök otthonunkat. A 
tanítványok féltek hogy őket is perbe

Húsvéti ünnepkör

23

Húsvét 1. - Jézus szenvedése 
a Gecsemáné kertben; Jézus 
elfogatása; Péter megtagadja 
Jézust.

Mt 26,36-46; Lk 22,54-62 Jézus engedelmes volt az Atyának.

Nagyhét, 
Húsvét

Nehéz helyzetben is imádkozzunk!

24 Húsvét 2. - Jézus kereszthalála 
és feltámadása Mt 27,31-55; Mk 16,1-8 Fogadd el hittel Jézus feltámadását!

Készítsünk a húsvéttal kapcsolatos 
makettet (Az üres sír, vagy Angyal a 
sírnál).

Ismétlés és 
számonkérés

25 Ismétlés
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Téma
Óra

(állami fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Ismétlés és 
számonkérés

31 Ismétlés és számonkérés Az ismétlés és a számonkérés alapja a 
15. órától vett bibliai részek.

Jó alapra építkezz!

Készítsünk két halmot, az egyiket 
homokból, a másikat kövekből. Öntsünk 
mind a két halmocskára egy-egy pohár 
vizet, és beszéljük át a gyerekekkel, hogy 
mi a tapasztalatuk az egyik, illetve a 
másik dombocskával. Ugyanilyen nagy a 
különbség akkor is, ha Istenre 
alapozzunk az életünket, vagy nélküle 
élünk.

30 A tálentumok Mt 25,14-30 Isten mindenkinek ad tálentumokat. Ezeket 
azért adja, hogy használjuk őket.

Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy mit 
is jelent a tálentum. A csoporttal közösen 
gyűjtsük össze a csoportobéliek 
tálentumait (gyerekenként kettőt-kettőt), 
melyet írjanak fel maguknak a gyerekek, 
és tegyék pl. a tolltartójukba, hogy 
emlékezzenek rá nap mint nap, Istentől 
kapták életükbe ezt az ajándékot.

27 és Jézus mennybemenetele; A 
Szentlélek kiáradása

ApCsel 1,1-2,13 minket egyedül. Isten Szentlelke ma is velünk 
van.

Mennybemenet
el, Pünkösd

tanítványok féltek, hogy őket is perbe 
fogják, de a megígért Vígasztaló hamar 
elűzte a félelmüket.

Jézus példázatai

28 A magvető Mt 13,3-9.18-23 Hittel hallgassuk Isten Igéjét.

Ültessenek el a gyerekek otthon egy-egy 
cserépbe és különböző talajokba (homok, 
virágföld, kavicsos-köves) magokat (pl. 
fűmag, vagy babszem), gondozzák őket, 
és kövessék nyomon a fejlődésüket.

29 A kősziklára épített ház Mt 7,24-27; Lk 6,47-49
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Téma
Óra

(állami fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Befejező, évzáró 
foglalkozás

32 Beszélgetés a nyári tervekről, 
programokról.

Készítsünk valamilyen apró tárgyat, ami a 
nyár folyamán is emlékeztetni fogja a 
gyerekeket arra, hogy Isten az év 365 
napján velük van.
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Életkori sajátosságoknak 
megfelelő általános 

hangsúlyok: Istennel én is győztes lehetek
Tantárgyi értékelés formái:

Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Egyéb

A nyár eseményeinek a 
felidézése.

Közösség erősítő játékok. A közösségerősít játékokbe már kerülhet 
ismétlés az előző évi bibliai anyagokból.

Ne keseregj! Bízz az Úrban! Ha Isten harcol értunk, a győzelemben 
biztosak lehetünk. Bízhatunk benne.

4. OSZTÁLY Írásbeli számonkérés

Bibliai alapszakaszok, témák

Bevezető, 
ismerkedő 

foglalkozások

1

Józsué narratívái

2 Józsué a fővezér Józs 1,1-11 Bízd magad Istenre!

Józsuét félelemmel töltötte el a nagy 
feladat. Isten bennünket is nagy fealdatok 
elé állít, de tudnunk kell, hogy erőt ad 
hozzá és végig velünk van.

3 Átkelés a Jordánon Józs 3,1-17 A hit csodáját személyesen kell megtapasztalnia 
mindenkinek.

Isten újra megismételte a kivonulás 
csodáit, hogy az új generáció is átélhesse 
a hit csodáját. Saját tapasztalatunknak 
kell lenie Istentől, a szülők, testvérek hite 
nem elég az üdvösséghez.

4 Jerikó bevétele Józs 6.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Sámson utolsó hőstette bűnbánatának és 
Isten kegyelmének köszönhető.

A Bírák kora

6 Debóra vezeti a harcot Bír 4,1-24 Legyél bölcs, hogy csatát nyerhess!
Az Istenre hagyatkozó hit a bátorság 
igazi forrása. Isten a nőket is használja a 
szolgálatban.

7 Gedeon elhívása és győzelme Bír 6-7. Isten néha jobban használja a keveset, mint a sokat.

Kérdéseinkre választ ad, 
bizonytalanságainkra megerőítéssel felel 
Isten. Győzhetünk, ha Istenre 
hagyatkozunk.

8 Sámson és Delila Bír 16,4-21 Az önfejűség eltávolít Istentől.

A csábítás mindenki életében előfordul 
más-más formában, de le lehet győzni. 
Tanuljunk Sámson hibájából. A gyerekek 
értsék meg, hogy a bűn súlyos 
következményekkel jár.

9 Sámson utolsó hőstette Bír 16,22-31 Isten az engedelmeseket használja.

Ismétlés és 
számonkérés

5 Ismétlés és számonkérés Józsué történeteinek átismétlése és 
számonkérése
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Karácsonyi 
ünnepkör

12 Karácsony 1. Jézus születése örömünnep. Karácsonyi énekek és egy rövid 
színdarab betanulása.

13 Karácsony 2. Jézus születése örömünnep. Karácsonyi énekek és egy rövid 
színdarab betanulása.

14 Karácsony 3. Előadás
Az énekek és a színdarab előadása akár 
a szülőknek, akár az iskolai karácsonyi 
ünnepségen.Újév

10 Ruth hűsége Ruth 1-2. Légy hűséges! Ruth Izráel Istenét választotta népe 
bálványai helyett.

11 Ruth és Boáz Ruth 3-4. A kicsinyből nagy lesz.
A hűség jutalma.

Advent, 
Karácsony

Ruth lett Krisztus egyik őse.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Jézus példázatai

19 Szoros kapu, kekeny út Mt 7,13-14; Lk 13,23-34 Isten mindenkinek felkínálja a a hozzá vezető utat.

Ismételjük át az előző évben tanult 
példázatokat is. Terheinket, bűneinket 
tegyük le Jézus lábánál, és figyeljünk a 
vezetésére.

Jézus imádkozni 
tanít

16 A farizeus és a vámszedő Lk 18,9-14 Legyél alázatos!

Amikor imádkozunk, legyünk alázatosak! 
Ne mentegessük magunkat, és ne fogjuk 
másra a bűneninket. Legyünk őszinték, 
hiszen Iten úgyis mindent tud rólunk.

17 Ne aggodalmaskodj! Mt 6,25-34 Ne aggodalmaskodj, mert Jézus pontosan tudja, hogy 
mire van szükséged!

Szeretnénk mindent egyedül megoldani, 
de ez nem megy. Tanuljuk meg az Úrra 
bízni magunkat és a dolgainkat, mert ő 
tudja a legjobb megoldsát rájuk.

18 A tíz leprás Lk 17,11-19 Mit jelent hálásnak lenni? Tanuljunk meg segítséget elfogadni, és 
azt meg is köszönni.

Ismétlés és 
számonkérés

15 Ismétlés és számonkérés A Bírák korának átismétlése és 
számonkérése.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Húsvéti ünnepkör

23 Húsvét 1. - Jelek Jézus 
halálakor Mt 27,51-56 Jézus halálát jelek követték a hit megerősítésére.

Nagyhét, 
Húsvét

Isten ma is ad jeleket és csodákat 
számunkra, hogy a hitünket egyre jobban 
megerősítse.

24

Húsvét 2. - Az üres sír; Jézus 
megjelenik magdalai Máriának, 
a tanítványoknak, 
Tamásnak;Az apostolok 
kiküldése

Jn 20,1-31; Mk 16,14-18 Jézussal ma is lehet találkozni. Jézus ma is találkozni akar az 
emberekkel.

Ismétlés és 
számonkérés

21 Ismétlés Az imádkozásról és Jézus példázatairól 
tanultak átismétlése.

22 Számonkérés Az imádkozásról és Jézus példázatairól 
tanultak számonkérése.

20 Só és világosság Mt 5,13-16 Jézus követőinek feladata van.

A só átjárja az ételt, ízesíti, tartósítja azt. 
Így kell a nekünk, mint Jézus 
tanítványainak is szavainkkal, 
cselekedetinkkel átjárni az életet, óvni a 
világot a romlástól. Krisztust 
képviselhetjük, aki azt mondta magáról, 
hogy ő a „világ világossága”.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Pünkösd ünnepe

27 Pünkösd - Péter pünkösdi 
beszéde ApCsel 2,14-36 A Szentlélek erőt és bátorságaot ad, amikor Jézusról 

teszünk tanubizonyságot.

Mennybemenet
el, Pünkösd

Az óra elején játékosan ismételjük át az 
előző évben tanultakat pünkösd kapcsán.

Jézus gyógyításai

28 Jézus meggyógyítja a bénát Lk 5,17-26 A szeretet és a közös hit előtt nincsennek akadályok.

Fontosak a barátok. Becsüljük meg őket, 
és segítsünk nekik, amikor bajban 
vannak, mert közös erővel sok mindent le 
lehet győzni.

29
A vérfolyásos asszony 
meggyógyítása és Jairus 
lányának feltámsztása

Mk 5,21-43 Jézusnak hatalma van a betegségeken és a halálon. A hit Isten ajándéka, mely hozzá nyit utat.

Jézus gyógyításai

25 A kapernaumi százados 
szolgájának meggyógyítása Lk 7,1-10 Istennél nicsen személyválogatás.

Jézus mindenkit személyválogatás nélkül 
szeret, legyen az bármilyen nemzetiségű, 
foglalkozású, kinézetű. Minden ember 
egyformán szeretheti Jézsut és hihet 
benne.

26 A vak Bartimeus Mk 10,46-52 Jézus gyógyító hatalma a te életedben is működhet.
Legyenek hálásak, hogy egészségesek, 
de merjenek kérséssel fordulni Istenhez, 
amikor betegségben vannak.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Befejező, évzáró 
foglalkozás

32 Búcsú foglalkozás Az év értékelés egy kis süti és üdítő 
társaságában.

Ismétlés és 
számonkérés

30 Ismétlés A húsvéti témakör és Jézus 
gyógyításainak az ismétlése.

31 Számonkérés A húsvéti témakörből és Jézus 
gyógyításaiból számonkérés.
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Életkori sajátosságoknak 
megfelelő általános 

hangsúlyok:
Istennek jó terve van minden emberrel. Tantárgyi értékelés formái:

Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum 
követelmény

Ismerkedési játékok, ki járt már 
hittanra, miről lesz szó az idei 
tanévben?

Áldáskérés (ima) az új tanévre, minden tanulóra

Kicsoda Isten? Ki vagyok én? 
Kik vannak körülöttem? 
Hogyan ismerhetjük meg 
Istent? Mi a Biblia?

A Teremtő Isten a Bibliai írásokon keresztül jelenti 
ki magát. Imádság fontossága.

A világ teremtése 1 Móz 1,1-25 Isten jó, és jónak teremtette a világot. A gyermekek 
hálaadó imádságba való bevezetése.

A gyermekek tudják 
elmondani a 

teremtés napjait

Az ember teremtése 1 Móz 1, 26-31, 2,4-7
Isten az embert szeretből szeretetre teremtette. 
Isten az ember kapcsolatra teremtette.   Isten 
képmására és hasonlatosságára teremtetett

tudják felsorolni, 
hogy mennyi minden 

jót adott az 
embereknek a 

Teremtő.

Saját szavaikkal 
mondják el a 

bűneset történetét, 
és hogy mi a bűn

Ismerjék Káin és 
Ábel történetét

Honnan vannak a 
bajok a földön? A 

bűn fogalma

3 A bűnbeesés; Az 
ősevangélium 1 Móz 3, 1-24 A bűnnek következménye van; Isten nem mond le 

a bűnös emberről

Az emberiség 
kezdetei

4 Káin és Ábel 1 Móz 4 Isten figyelmeztet a ránk leselkedő bűnre, de 
felette való győzelmet ránk bízza.

5. OSZTÁLY szóbeli feladatok, írásbeli ellenőrzés 
feladatlapokkal, ösztönző házi 
feladatok, szorgalmi munkák

Bibliai alapszakaszok, témák

Bevezető, 
ismerkedő 

foglalkozások

1

Isten teremtette a 
világot, és benne az 

embert is.

2
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum 
követelményBibliai alapszakaszok, témák

Tudja elmondani 
saját szavaival, hogy 

miért jó Istennek 
engedelmeskedni

7 Bábel tornya, az emberek 
benépesítik a földet 1 Móz 11 Isten véghezviszi akaratát. Toronyépítés kockából - 

verseny.

Tudja elmondani a 
saját szavaival, hogy 

mi történt Bábel 
tornyánál

Ábrahám története

8 Ábrahám személye és 
elhívása, Isten ígéretei 1 Móz 11, 26-32; 1 Móz 12,1-9

Isten megszólít és elhív, ígéreteket ad, az 
embernek is el kell köteleznie magát Isten felé. A 
hit engedelmességet is jelent. Isten szava vezet.

5 A gonoszság elterjedése a 
földön, Isten parancsa Noénak 1 Móz 6

Noé igazsága - emberek gonoszsága.          Isten 
megítéli a bűnt, de gondoskodik az övéiről.      Noé 
hitt Istennek, engedelmeskedett, és megmenekült 
családjával együtt.

6
Az özönvíz, Noé családjának 
szabadulása, Isten ígérete az 
új világ számára

1 Móz 7-9 Isten a szabadító. Bárka és állatok - szemléltetés, 
rajz, színező, stb.

Ismerje az özönvíz 
történetének főbb 

szakaszait.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum 
követelményBibliai alapszakaszok, témák

Összefoglalás, 
témazárás

11 Az eddig tanultak mélyítése, ismétlése

A megígért 
szabadító

12 Jézus születésének 
előzményei Mt 1,18-25;Lk 1,26-38 Isten elküldte a megígért szabadítót. Egyszerű 

ajándék készítése.

9 Isten szövetséget köt 
Ábrahámmal 1 Móz 15;17 Isten elkötelezi magát az ember felé. Szövetség 

magyarázata a barátsággal.

10 Az ígéret beteljesedik: Izsák 
születése 1 Móz 18, 1-15; 1 Móz 21,1-8 Isten megbízható, betartja a szavát. Türelem 

fontossága.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum 
követelményBibliai alapszakaszok, témák

Jézus bemerítése

15 Keresztelő János a Jordánban 
keresztel Mt 3, 1- 17. A bűnöket meg kell bánni, meg lehet változni. Újév

Ismerje Keresztelő 
János nevét, és 
tudja elmondani 
saját szavaival 
szolgálatának 

lényegét

Jézus megkísértése

16 Jézus próbatétele és győzelme Mt.4,1-11 Lehet győzni a kísértés felett.

Saját szavaival 
mondja el Jézus 
megkísértésének 

történetét.

13 Jézus születése, a pásztorok, 
a bölcsek látogatása Lk 2,1-20; Mt 2 Jézus Isten Fia, a Szabadító

14 A mennyei Atya ajándéka az 
emberiség számára Ézs 9,6; Jézus a Krisztus, a megígért fejedelem

Advent, 
Karácsony

Legyen tisztában 
azzal, hogy 

Karácsonykor nem 
egy kisbaba 
születését 

ünnepeljük, aki 
ajándékokat 

osztogat, hanem 
Isten Fiának 

születését, aki élete 
végén az emberek 
bűneiért halt meg.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum 
követelményBibliai alapszakaszok, témák

Tudjon néhány 
tanítványt felsorolni, 

és eredeti 
szakmájukat is

Jézus csodatételei

19 Ötezer ember 
megvendégelése Ján 6. Isten gondoskodik rólunk, még akkor is, ha nincsen 

elég abból, amire szükségünk van Sütievés

20 Jairus lányának feltámasztása Lk 8,40-56
Ne félj, csak higgy és meggyógyul! a Jézusban 
való hit és a hitből fakadó cselekedetek kellenek a 
gyógyuláshoz. Játszuk el a történetet!

Tanítványok 
elhívása

17 Máté elhívása Mt 9,9-13 Jézus szereti a bűnös embert, és hívja, hogy 
legyen a tanítványa

18 Péter, Jakab és János elhívása Lk 5,1-11 Jézus sokféle embert hív arra, hogy Vele éljen; 
Jézus követői hétköznapi emberek.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum 
követelményBibliai alapszakaszok, témák

Ismerje a bevonulás 
főbb motivumait, 
Júdás árulásának 
történetét, és a a 

nagypénteki 
események főbb 

állomásait.

Júdás árulása

24 Júdás elárulja Jézust Lk 22,1-6; Jn 13,21-30 Jézus tudja, mi van a szívedben!

Összefoglalás, 
témazárás

22

Jézus bevonulása 
Jeruzsálembe

23 Jézus bevonul Jeruzsálembe Mk 11,1-11 Jézust hódolat illeti meg. virág hajtogatása 
papírból.

Nagyhét, 
Húsvét

21 Kapernaumi százados 
szolgájának meggyógyítása Mt 8 Jézus Úr a betegségek fölött
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum 
követelményBibliai alapszakaszok, témák

Saját szavaival tudja 
elmondani, hogy mi 
történt Pünkösdkor.

A feltámadott Jézus 
és a tanítványok

26 Jézus megjelenik a 
tanítványoknak Lk 24,36-49 Jézus nem hagy magunkra, megvígasztal.

Jézus 
mennybemenetele

27 Jézus mennybemenetele ApCsel 1,4-12 Jézus gondoskodik az övéiről.

Mennybemenet
el, PünkösdAz egyház 

születése, 
Szentlélek 
kitöltetése

28 A Szentlélek kitöltetése 
pünkösdkor ApCsel 2,1-11; 37-41 Szentlélekkel betöltekezve bátorságot, erőt kapsz 

Istentől

Jézus keresztre 
feszítése és 
feltámadása

25
Jézus kereszrefeszítése, 
halála, eltemettetése és 
feltámadása

Mk 15,20-47; Mk 16,1-8 Jézus helyettünk vállalta a kínzást, a halált, mert 
nagyon szereti az embert.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum 
követelményBibliai alapszakaszok, témák

Összefoglalás, 
témazárás

31

A tanév értékelése, 
ismeretek 

rendszerezése

32

Ismerje, és tudja 
megfogalmazni,hogy

an munkálkodik a 
Szentlélek az 
egyházban.

Játékos számonkérés apró jutalmakkal

A Szentlélek 
munkálkodása az 

egyház kezdeti 
időszakában

29 Az első gyülekezet ApCsel 2,41-47 A Szentlélek munkálkodik az egyházban

30 Péter megyógyítja a sántát ApCsel 3,1-16 Nem csak pénzzel lehet másoknak segíteni.
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Életkori sajátosságoknak 
megfelelő általános 

hangsúlyok:

Isten a legtökéletesebb barát. Tetteink 
hatással vannak másokra és a jövőnkre is. Tantárgyi értékelés formái:

Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum követelmények

Ismerkedési játékok, miről lesz 
szó az idei tanévben?

Kicsoda Isten? Ki vagyok én? 
Kik vannak körülöttem? 
Hogyan ismerhetjük meg 
Istent? Mi a Biblia?

Ismerje a történetek szereplőit. Tudja 
elmondani a saját szavaival Jákob 
életének főbb eseményeit.Jákób Lábán 

házában

3 Jákób családi élete 1 Móz. 29. Ha becsaptál másokat, téged is be fognak 
csapni

József élete

4 József, mint gyermek 1 Móz 37,1-11 A testvérek közötti viszály fájdalmat okoz a 
szülőnek; A dicsekedés féltékenységet okoz.

6. OSZTÁLY szóbeli feladatok, írásbeli ellenőrzés feladatlapokkal, 
ösztönző házi feladatok, szorgalmi munkák

Bibliai alapszakaszok, témák

Bevezető, 
ismerkedő 

foglalkozások

1 Ima a tanévért, a gyerekekért

Jákób és Ézsau 
története

2 Jákób csalással szerzi meg az 
apai áldást. 1 Móz 27. A csalással megszerzett javak háborúságot 

szereznek
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum követelményekBibliai alapszakaszok, témák

Mózes élete

7 Mózes gyermekkora, 
neveltetése a fáraó udvarában 2 Móz 2,1-10

Mózes különleges nevelésben részesült, amit 
Istentől kapott feladatában jól tudott 
hasznosítani.

8 Mózes bűne és menekülése 2 Móz 2,11-22 A jó szándék kevés. A jó cél eléréséhez Isteni 
vezetés kell!

9 Mózes elhívása 2 Móz 2,23-25; 2 Móz 3 Idős korban is lehet Istennek 
engedelmeskedve nagy dolgokat véghez vinni

5 József, mint rabszolga 1 Móz 37,12-36 Bárhol, bármilyen körülmények között lehet 
hűségesnek lenni Istenhez.

6 József, mint szabadító 1 Móz 45,3-28 Ne légy bosszúálló!
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum követelményekBibliai alapszakaszok, témák

Ismerjék a történet szereplőt, tudják 
felsorolni a 10 csapást

11

Isten akaratának nem lehet ellene állni. Akik 
ellene állnak Isten akaratának, azok pórul 
járnak. Csoportmunkában feldolgozandó a 10 
csapás.

Összefoglalás, 
témazárás

12

Karácsonyi 
ünnepkör

13 Angyali jelenés Máriának, 
József álma Lk 1, 26-38; Mt ,18-25 Istennél semmi sem lehetetlen. Képeslap 

készítése.

Advent, 
Karácsony

14 Jézus bemutatása a 
templomban, Simeon és Anna Ján 2, 22-29 Isten küld embereket, hogy bátorítson, 

felkészítsen a várható eseményekre.

10

Mózes, mint szabadító,      a 10 
csapás 2 Móz 5-12

Isten a feladat elvégzéséhez társakat ad. 
Csoportmunkára előkészületek.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum követelményekBibliai alapszakaszok, témák

Honfoglalás 
időszaka

18 Átkelés a Jordánon Józs 3-4
Isten az Ő népe előtt jár, és ha őt követed, 
nem esik bajod. Bizonyságtétel saját 
életünkből.

19 Józsué győz Jerikóban Józs 6 Istennek való engedelmesség győzelmet hoz 
az ellenség felett. Játszuk el!

A pusztai vándorlás

15 Átkelés a Vörös tengeren 2 Móz 14 Isten hatalmasan munkálkodik az övéiért Újév

16 Törvényadás 2 Móz 19-20

Isten szabja meg a Vele való közösség 
feltételeit. Kőtábla formájú kartonra a 
tízparancsolatot a gyerekek rakják fel 
sorrendben.

17 A kémek kiküldése 4 Móz 13-14 Ne a láthatókra, hanem Isten ígéreteire nézz, 
bízz Istenben, és haladj előre!
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum követelményekBibliai alapszakaszok, témák

Összefoglalás, 
témazárás

22

Jézus megtisztítja a 
templomot

23 Jézus kiűzi a kereskedőket a 
templomból Mt 21.

Jézus szembe száll azokkal, akik nem tisztelik 
az Isten szentségét. bárány készítése 
papírból, vattából.

Nagyhét, 
Húsvét

Péter tagadása

24 Péter letagadja, hogy bármi 
köze is lenne Jézushoz Mt 26,69-75 Jézus tudja gyengeségeinket, és imádkozik 

értünk, hogy ha el is bukunk, fel tudjunk állni.

Bírák kora

20 Ehud legyőzi Moábot Bír 3,12-30
Az Isten azokon keresztül is tud cselekedni, 
akik mások, mint a többiek. Mindenki próbáljon 
meg balkézzel írni! (A balkezesek jobbkézzel )

21 Jefte bíráskodása Bír 11 Isten a megvetetteken keresztül is tud 
cselekedni.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum követelményekBibliai alapszakaszok, témák

Az egyház 
növekedése

29 Péter a börtönben Apcsel 12,1-19 Az Úr elküldi az Ő angyalát, ha bajba kerül az 
Ő szolgája. Milyenek az angyalok?

Péter helyreállítása Jn 21,15-19
Jézus képessé tesz nagy dolgok véghez 
vitelére. Mondjanak a gyerekek egymásnak 
bátorító, jó dolgokat!

Mennybemenet
el, PünkösdA bátor tanítványok

28 Péter pünkösdi prédikációja ApCsel 2,14-41
A hallgatóság szempontjából: Térj meg!; Péter 
szempontjából: A Szentlélek betöltötte, és 
bátran hirdeti Jézust.

A feltámadott Jézus 
megjelenései

25 Mária a sírnál Jn 20,11-18; Mt 28,1-10 Az Úr Jézus a nőket is megbízta az 
evangélium hirdetésével.

26 Emmausi tanítványok Lk 24,13-35 A feltámadt Jézussal lehet beszélgetni.

27
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum követelményekBibliai alapszakaszok, témák

Év végi 
összefoglalás, 

témazárás

31

A tanév értékelése, 
ismeretek 

rendszerezése

32

30 Etióp kincstárnok megtérése ApCsel 8,26-40 Isten gondoskodik arról, hogy megértsd a 
Biblia üzeneteit.
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Életkori sajátosságoknak 
megfelelő általános 

hangsúlyok:

Isten kegyelmes, de igazságos. Isten 
bőkezű. Isten nem hagyja magára az 
embert.

Tantárgyi értékelés formái:

Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Egyéb

Ismerkedési játékok, miről lesz 
szó az idei tanévben?

Kicsoda Isten? Ki vagyok én? 
Kik vannak körülöttem? 
Hogyan ismerhetjük meg 
Istent? Mi a Biblia?

A királyság kezdete

4 A nép királyt akar; Saul király 
lesz 1 Sám 8; 1 Sám 10, 1-8 Isten téged személyesen akar vezetni, nem 

más által.

7. OSZTÁLY szóbeli feladatok, írásbeli ellenőrzés feladatlapokkal, 
ösztönző házi feladatok, szorgalmi munkák

Bibliai alapszakaszok, témák

Bevezető, 
ismerkedő 

foglalkozások

1 Ima a gyerekekért, tanévért

Sámuel próféta 
születése és 

elhívása

2 Anna imája 1 Sám 1 Isten meghallgatja és válaszol az őszinte 
imádságokra.

3 Sámuel elhívása 1 Sám 3 Isten hallható, érthető módon szól hozzánk. Játszuk el!
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Dán. 11,32b " az Istenét ismerő nép 
felbátorodik és cselekszik"

8 Dávid és Jonatán barátsága 1 Sám 20 Az igazi barátok kiállnak egymásért.

9 Dávid és Betsabé 2 Sám 11 Isten nem kivételezik senkivel, ha bűnről van 
szó.(Istennél nincs protekció) gondolattérkép - bűnről

Isten szíve szerinti 
ember - Dávid

6 Dávid elhívása 1 Sám 16,1-13 Isten nem azt nézi, ami az ember szeme előtt 
van, hanem a szíveket vizsgálja

7 Dávid és Góliát 1 Sám 17,20-58 A győzelem a szívünkben lévő Istenbe vetett 
hittől függ.

5 Saul bűne és elvetése 1 Sám 15 Istennek kell inkább engedelmeskedni, sem 
mint embereknek.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Jézus példázatai

14 Az elveszettekről szóló 
példázatok Luk 15; Luk.19,10; Jézus azért jött, hogy megkeresse és 

megtartsa az elveszettet. Újév Játék: Keresd meg!

Jézus, mint Isten Fia

12 Péter vallástétele Mt 16, 13-20; Gal 4,1-7 A mi szívünkben is megszülethet Jézus 
Krisztus által Isten fiai lehetünk

Advent, 
Karácsony

mécses készítés üvegfestéssel

Isten megmentő 
szeretete Jézusban

13 Nikodémus találkozása 
Jézussal Jn 3,1-21; Ján 3,16 Miért jött el Jézus Krisztus? Újjászületés a 

Szentlélek által

Salamon 
bölcsessége

10 Salamon bölcs ítélete 1 Kir 3; Péld 9,10. Kérj te is bölcsességet az Úrtól! Szorgalmi feladat:Példabeszédek könyve

Összefoglalás, 
témazárás

11
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Jézus csodatételei

18 Vakon született ember 
meggyógyítása Ján 9. Jézus Úr minden betegség felett. Szembekötős bizalomjáték

19 Gadarénus megszabadítása Mk 5,1-20 Jézus Úr a gonosz minden ereje felett

15 A mennyek országáról szóló 
példázatok Mt 13.; Fil 3,20 Akarsz-e mennyei állampolgár lenni?

16 A tálentumokról szóló példázat Mt 25,14-30 Isten elvárja, hogy a Tőle kapott 
képességeinket kibontakoztassuk. Mik a te tálentumaid?

17 Jézus visszajöveteléről szóló 
példázatok Mt 24-25 Jézus bármikor visszajöhet, ezért legyél te is 

készen!
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Összefoglalás, 
témazárás

22

Virágvasárnapi 
bevonulás

23 Prófécia beteljesedése Lk 19,29-44; Zak 9,9 Isten nem ember szerint gondolkodik. (Földi 
királyság helyett mennyei királyság)

Nagyhét, 
Húsvét

kereszttel díszített könyvjelző készítése 
igeverssel

Jézus megfeszítése

24 "Feszítsd meg!" Mt 27,15-26 Ne engedd, hogy a tömeg befolyásoljon!

20 Lázár feltámasztása Ján 11. Jézus Úr a halál felett.

21 Péter jár a vizen Mt 14,22-33 Jézus Úr a természet elemei felett
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Pál megtérése

29 Pál a damaszkuszi úton Apcsel 8.1-3; Apcsel 9. A Jézussal való találkozás új életet, új 
szemléletet, új célokat ad.

Jóel próféciája

27 A 70 prófétáló vén; A 
Szentlélek ígérete 4Móz 11,16-30; Jóel 3 Mindenki beteljesedhet Szentlélekkel, akik az 

Urat szolgálják.

Mennybemenet
el, Pünkösd

28 A prófécia beteljesedése - 
Péter látomása Apcsel 10. Jézus Krisztusban nincsenek nemzeti, etnikai, 

nembeli különbségek.

Illés története

25 A Kármel hegyi Istenítélet 1 Kir 18. Ne sántikálj kétfelé! Döntsd el, hogy kit 
követsz!

26 Jézabel üldözi Illést 1 Kir 19 Isten nem hagy magadra a nehéz helyzetben 
sem.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Összefoglalás, 
témazárás

31

Tanév értékelése, 
ismeretek 

rendszerezése

32

30 Pál bátran hirdeti a Krisztust Apcsel 9,19-30. A Szentlélek átformál teljesen
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Életkori sajátosságoknak 
megfelelő általános 

hangsúlyok:

Isten nem személyválogató. Ő szent. Jézus 
példaképe lehet mindenkinek. Tantárgyi értékelés formái:

Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum követelmény

Ismerkedési játékok, miről lesz 
szó az idei tanévben?

Kicsoda Isten? Ki vagyok én? 
Kik vannak körülöttem? 
Hogyan ismerhetjük meg 
Istent? Mi a Biblia?

Ima a gyermekekért, a tanévért

Tudja felsorolni a tanult királyok neveit, 
és a róluk tanult történeteket és 

uralkodásukból levont tanulságokat tudja 
elmondani a saját szavaival.

3 Josafát királysága 2 Krón 20 Isten szól, és beavatkozik az eseményekbe 
népe érdekében

4 Ezékiás uralkodása 2 Kir 20, 1-11; Isten cselekszik szolgái által

8. OSZTÁLY szóbeli feladatok, írásbeli ellenőrzés feladatlapokkal, 
ösztönző házi feladatok, szorgalmi munkák

Bibliai alapszakaszok, témák

Bevezető, 
ismerkedő 

foglalkozások
1

Izrael királyai a 
kettős királyság 

idején

2 Aháb uralkodása Izraelben 1 Kir 16,29-33 Nem mindegy, milyen házastársat választasz. 
Jó házastárs - gondolattérkép
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum követelmény

Bibliai alapszakaszok, témák

Tudja felsorolni a történetek főbb 
szereplőit. Fogalmazza meg a 
történetekből megismerhető Isteni 
tulajdonságokat. Tudjon válaszolni arra a 
kérdésre, hogy miért bűn a rasszizmus és 
az antiszemitizmus.

A Babiloni fogság 
néhány története

6 Az előkelő ifjak 
Nabukodonozor udvarában Dán 3 Ha kiállsz Isten mellett, akkor Ő is kiáll 

melletted.

7 Dániel az oroszlánok 
vermében Dán 6

Bátran valljuk meg hitünket! Mt 10 32-33 
"Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek 
előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei 
Atyám előtt.A ki pedig  megtagad engem az 
emberek előtt, én is megtagadom azt az én 
mennyei Atyám előtt."

8 Eszter királyné lakomát 
szervez Eszter 5 Nem véletlenül vagy ott, ahol vagy.

5 Jósiás király uralkodása 2 Krón 34
Tizenévesen is lehet az Istennel kapcsolatba 
lépni, és az Úrért nagy dolgokat tenni, még 
akkor is, ha lány vagy;
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum követelmény

Bibliai alapszakaszok, témák

Tudja elmondani, hogy miért lehet Jézus 
példaképe bárkinek

Összefoglalás, 
témazárás

11

Jézus küldetése 1

12 Jézus megmossa tanítványai 
lábát. Jézus Isten szolgája Ján 13, 1-20; Ézs 42,1-9; Mk 10, 45.

Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 
hanem hogy Ő szolgáljon az Istennek és 
embereknek. "angyalkázás"

Advent, 

A Templom és 
Jeruzsálem 
újjáépítése

9 Ezsdrás vezetésével felépül a 
Templom Ezsd 6 Isten a királyok szívéhez is tud szólni terve 

megvalósítása érdekében

10 Nehémiás helyreállítja a város 
kőfalát Ezsd 9-10 Tarts önvizsgálatot, hogy helyreálljon Istennel 

a kapcsolatod!
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum követelmény

Bibliai alapszakaszok, témák

13 Jézus a példakép;                    
Péter Kornéliusz házánál Apcsel 10, 34-48

Nem személyválogató az Isten; Jézus 
mindenkivel jót tett. gondolattérkép - 
szeretetről.

Jézus beszélgetései

14 A házasságtörő asszony Ján 8,1-11 Jézussal lehet újat kezdeni Újév

15 Jézus beszélgetése a samáriai 
asszonnyal Ján 4, 1-42 Jézus előtt nincs titok; Jézus a Krisztus, a 

megígért Messiás

16 Jézus beszélgetése a 
farizeusokkal a válásról Mt 19, 1-12 Jézus házasságpárti

Karácsony
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum követelmény

Bibliai alapszakaszok, témák

20 A szoros kapu; Keskeny út Luk 13, 22-30; Mt 7,13-14. Menj be a szoros kapun! Járj a keskeny úton!

21 Az irgalmas szamaritánus Luk 10, 25-37; Mt 7,12. Amit akarsz, hogy veled cselekedjenek mások, 
te is úgy cselekedj másokkal!

Jézus tanításai

17

Farizeus és a vámszedő imája; 
Milyen ima kedves az 
Istennek?

Lk 18, 9-14; Mt 6, 9-15.

Isten a szíved állapotát nézi

18 Isten akkor bocsájtja meg a bűnünket, ha mi is 
megbocsájtunk másoknak.

19 A négyezer megvendégelése Mt 15, 29-39; Mt 6, 25-34. Jézus gondot visel azokról, akik követik Őt. 
Sütizés.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum követelmény

Bibliai alapszakaszok, témák

Mennybemenet
el, Pünkösd

Tanítványok 
küldetése

26 Jézus kiküldi 12 tanítványát Mt 10; Mt 28, 18-20 Jézus mindenkire bíz feladatot.

A Szentlélek 
küldetése

27 Jézus búcsúbeszéde, a 
Szentlélek ígérete Ján 14-16; ApCsel 1,4-8 A Szentlélek által Jézus mindig a benne 

hívőkkel van.

Összefoglalás, 
témazárás

22

Jézus küldetése 2

23 Utolsó vacsora Ján 13; 1 Kor 11, 23-34; Jézus feláldozta magát értünk. Beszélgetés az 
Úrvacsoráról;

Nagyhét, 
Húsvét

24 Jézus Krisztus Isten szenvedő 
szolgája Zsolt 22; Ézs 50,6; Ézs 53 Jézus helyettünk, értünk szenvedett. Páska 

evése (esetleg sült bárány).

25 Jézus feltámadása Mk 16; 1 Kor 15. Ha Krisztussal élsz, akkor a feltámadáskor is 
Vele leszel.
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Minimum követelmény

Bibliai alapszakaszok, témák

Ima a gyermekekért

Összefoglalás, 
témazárás

31

A tanév értékelése, 
ismeretek 

rendszerezése

32

28 A Szentlélek vezetése ApCsel 13, 1-3; ApCsel 16, 6-10 A Szentlélek szól, akarjuk meghallani az Ő 
hangját!

Pál missziós útjai

29 Pál szolgálata Efézusban ApCsel 19 Óvakodj az okkultista praktikáktól!

30 Hajótörés és megmenekülés 
Málta szigeténél ApCsel 27-28

Az Úr vigyáz a hívők körül levőkre is. 
Bármilyen körülmények között megőrzi az Úr 
az övéit.
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Életkori sajátosságoknak 
megfelelő általános 

hangsúlyok:

Az Ember létezése a teremtett világban : 
identitása (gyökerek, életminták, kapcsolatok 
)

Tantárgyi értékelés formái:

Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Egyéb

Ismerkedés egymással-jégtörő  
játékok Jégtörő játékok Ismerkedés egymással, csoport hangulat 

megalapozása

Ismerkedés egymással-
közösségformálás Interakciós, bizalom erősítő játékok Az együttműködés feltételeinek megteremtése, 

az elfogadás alapjainak lerakása, elmélyítése Önismereti játékok gyűjteménye

Ismerkedés a tantárggyal és a 
tankönyvvel (Biblia) Nehémiás 8,1-10

A Biblia célja, hogy elmondja Isten tetteinek 
történetét az emberiséggel. Istentől ihletett, 
ezért minden ember építhet 
megbízhatóságára. Útmutatást ad a 
keresztény élethez

Az újfordítású Biblia használata ajánlott.

Ismerkedés a különböző Biblia 
kiadásokkal és fordításokkal Róm 10,17 , 2Tim 3,16-17 Biblia használat gyakorlása. Érdekességek a 

Biblia fodítás világából

1Móz 1,1-25 A egész világ Isten alkotása, melyet tökéletes 
élettérként ajándékozott az ember számára.

Jób 26 Nem a véletlen műve- szépségének, 
hétköznapi  csodáinak felismertetése

Az ember teremtése 1Móz 1,26-31

Az embert Isten teremtette, saját 
képmására.Ezért az emberre jellemző, 
(szemben az állatvilággal), hogy van kreatív, 
lelki és erkölcsi dimenziója is.

Az első ember az éden 
kertjében 1Móz 2,15; Zsolt 8,4-10; 139,13-16 Az én személyes életemnek is van kreatív, 

lelki és erköcsi dimenziója

Teremtéselbeszélés 
narratívái: Az ember 
teremtettsége -  Az 

identitást 
meghatározó 

elemek 3 A világ teremtése

4

9. OSZTÁLY interaktív beszélgetés, kiscsoportos projektek értékelése, 
játékos tesztek

Bibliai alapszakaszok, témák

Bevezető, 
ismerkedő 

foglalkozások

1

2
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

1Móz 2,18-23 Az ember kapcsolatra és közösségre teremtett 
lény

1Mózes 2,18-23; Példabeszédek 5,17-23 Az ember nemi identitásában meghatározott 
lény

1Móz 2,15; 1Móz 1,26- Az ember felelőssége: az Isten teremtett 
rendjének megőrzése

1Móz 1,28 Az uralkodás Isten áldása

Az embernek van lehetősége a választásra

Mindig van választási lehetőségem. Az 
Istennek való engedelmesség áldást hoz

Témazárás

Az órákon szerzett élmények 
megbeszélése

1Móz 2,15-17; 3,1-13;

8

5 Isten társat ad az embernek

6 Isten felelősséggel ruházza fel 
az embert

7 Döntési szabadság
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

1Móz 3,14-24

A bűneset miatt megváltozik az ember 
magatartása, viszonyulása Istenhez és 
embertársához. ELSŐ UTALÁS Isten megváltó 
tervére Krisztusban

1Móz 3,14-24; Józsué 7; Róm 3,22-26; 6,23 A bűn következményének hatása a mai ember 
életében is megtalálható

1Móz 37,1-5; 15-21.

Az Istennel való kapcsolat megszakadása 
miatt az ember elveszíti tájékozódó 
képességét, értékességének tudatát.( harag, 
irigység, testvérféltékenység,gyilkosság)

1Móz 37,1-5; 15-21.

A saját döntésünk, hogy a testvéreinkkel a 
családban hogyan alakul a kapcsolatunk. A 
testvérek közötti feszültségek kihatással 
vannak az egész családra. A szavainkért 
felelősséggel tartozunk.

1Móz 11,1-9 A bűnbeesés következtében megjelenik a gőg, 
a büszkeség, a nagyravágyás, telhetetlenség.

Neh 4,1-23

Nem mindegy, hogy milyen cél érdekében 
történik az összefogás. Istennel, vagy ellene 
akarunk-e dolgozni. Ebben is van döntési 
lehetőségünk.

1Móz 4,25; 6
Egy megromlott világban is lehet erkölcsösen 
élni, felvállalva az Istentől kapott üzenet 
"bolondságát".

1Móz 7;8 Ha az ember engedelmeskedik Istennek, Ő 
kezeskedik a megmenekülésről.

Mária találkozása az angyallal Mt 1,18-25; Luk 1,26-38 Isten megerősíti megváltó tervét a Máriának 
adott ígéreten keresztül

ÓSZ-i próféciák Ézs 7,14; 9,1-6; Mik 5,1
Az Isten ígéretei megvalósultak a múltban, 
megvalósulnak a jelenben is, és a jövőben is 
beteljesednek.

Advent, 
Karácsony

Isten terve az 
elbukott emberrel

12 Noé története

13

Az elveszett 
identitás

9 Bűneset és következményei

10 Az édenen kívül - Káin és Ábel

11 Bábel
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Jézus születése Luk 2,1-20; Mt 2,1-15 Az ígéret beteljesül

Iskolai karácsonyi ünnepség Jn 1,12-14; 2Kor 9-15 Az Isten közöttünk van

Összefoglalás

A tanult bibliai történetek 
dramatikus előadás általi 
elmélyítése

Témazárás

Az órákon szerzett élmények 
megbeszélése

Ábrahám elhívása 1Móz 12,1-3; 1Móz 15,1-6
Isten elhív egy embert akinek ígéretet ad, hogy 
benne áldatik meg a föld minden népe - Isten 
embereken keresztül cselekszik

A királyi menyegzőre szóló 
meghívás Mt 22,1-14 Az üdvösségre való elhívás mindenkinek szól, 

de nem mindenki kíván élni vele

1Móz 22,1-19
Akit Isten elhívott, annak próbára teszi, 
megvizsgálja a szívét, a hitét és az 
elkötelezettségét

1Móz 22,1-19; Róm 4
A hitünk kihívásai az életünk természetes 
részei - amelyek megmutatják motivációnkat, 
felkészültségünket, Istenbe vetett bizalmunkat

Isten üdvtervének 
kibontakozása az 

általa elhívott 
emberekkel való 

kapcsolatán 
keresztül 17

18 Isten próbára teszi Ábrahámot

Karácsonyi 
narratíva

14

Újév

Témazárás

15

16
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Isten baráti közelségben van hozzánk, 
közbenjáró könyörgésünkre adott válasza 
mindig igazságos

Isten barátai bátran kérhetnek tőle

1Móz 26,12-18
Aki az Isten ígéretének örököse, annak 
hordozója, azon a körülötte élők meglátják 
Isten áldását

1Móz 26,12-18; 5Móz 32,44-48. Mindig térjünk vissza az ősi, eredeti forráshoz

1Móz 32,23-32 A legnagyobb győzelem, ha önmagunkat le 
győzzük

1Móz 32,23-32 Az Istennel vívott harc áldássá válik - Isten 
kiformálja az új embert

Jákób Bételben 1Móz 35,1-15
Ha megtisztítjuk életünket az idegen 
Istenektől, akkor Isten személyesen megjelenik 
számunkra

Jákób Bételben 1Móz 35,1-4 A belsőnk megtisztítása nyilvánvalóvá válik

1Móz 45,1-15 (7) Az  előre elküldött szabadító által tart életben 
Isten

1Móz 45,1-15 (13) Aki megszabadult, az hirdeti a szabadító 
dicsőségét

1Móz 18,16-33

20 Izsák küzdelmei a kutakért

21 Jákób tusakodása

19 Ábrahám könyörög Sodomáért

22

23 József megismerteti magát a 
testvéreivel
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

1Móz 50,24-26 Amit Isten megígért, azt teljes bizonyossággal 
beteljesíti

1Móz 50,24-26; Zsid 11,22 Amit Isten megígért, azt teljes bizonyossággal 
beteljesíti

Összefoglalás

A tanult bibliai történetek 
dramatikus előadás általi 
elmélyítése

Témazárás

Az órákon szerzett élmények 
megbeszélése

Ézsaiás elhívatása Ézs 6,1-13 (8-9) Akinek Isten az ajkát megtisztította, az járhat 
az Ő küldetésében

A Messiás uralkodása Ézs 6,8-9; Ézs 9,1-6 Isten a próféták által újra- és újra megerősíti 
eredeti ígéretét

Isten prófétává teszi Jeremiást Jer 1,1-10
Isten kiválasztása/elhívása megelőzi a 
születésünket, és  az nem személyes 
adottságunktól függ

Jeremiás földet vásárol Jer 32,1-15 Hitünket a cselekedeteinkkel kell bemutatni

Isten kapcsolata a 
prófétákkal

27

Mennybemenet
el, Pünkösd

28

Nagyhét, 
Húsvét

24 József halála

Témazárás

25

26
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Három férfi a tüzes 
kemencében Dán 3,1-33 (17-18) Isten védelmezi azokat, akik a hitük mellett 

bátran kiállnak, elhívásukban helytállnak

Dániel az oroszlánok 
vermében Dán 6,2-29 (7-10) Az elhívásunkban szükség van a folyamatos, 

kitartó kapcsolattartásra (ima) Istennel

Jónás prédikálására Ninive 
megtér Jón 3,1-10 Isten a megtérőknek mindig megbocsát

Jónás vitája Istennel Jón 4,1-11 Az irgalmas Isten türelmes az elhívott 
emberhez akkor is, ha az haragszik

Összefoglalás

A tanult bibliai történetek 
dramatikus előadás általi 
elmélyítése

Témazárás

Az órákon szerzett élmények 
megbeszélése

Témazárás

31

Az éves munka 
értékelése

32

29

30
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Életkori sajátosságoknak 
megfelelő általános 

hangsúlyok:

Az ember létezése a teremtett világban: Az 
ember jelleme - az istenképűség 
kiábrázolódásának munkálása

Tantárgyi értékelés formái:

Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Egyéb

Mt 5,1-13
Az embernek úgy kell élnie, hogy saját 
viszonyulása, magatartása és döntései által is 
megfeleljen az Isten Országa igazságainak

Mt 16,13-20; Mt 5,1-13 Boldog az az ember, aki felismeri/megismeri 
Krisztust

A gazdag és Lázár története Lk 16,19-31; Mt 5,3
Az Istenre utaltságunk nem szégyen vagy 
gyengeség, hanem az ember egyetlen 
lehetősége a teljes életre

A gazdag ifjú története Mt 19,16-22; Mt 5,3
A gazdagság és az anyagi javak annyira 
leköthetik az embert, hogy Isten számára csak 
kevés vagy semennyi  hely sem jut a szívében

A bűnös nő könnyeivel 
megkeni Jézus lábát Lk 7,36-50,Mt 5,4

Ha bűnbánattal fordulunk Jézushoz, mienk 
lehet az öröm és a hála ajándéka, mely 
bűneink bocsánatának következménye

A farizeus Simon 
megbotránkozik Jézus 
magatartásán

Lk 7,36-50; Mt 5,4
Aki nem tapasztalja meg a megbocsátás 
ajándékát, az nem tudja megérteni, és tovább 
sem tudja adni Isten szeretetét

2 Kik a boldogok?

3

4

10. OSZTÁLY interaktív beszélgetés, kiscsoportos projektek értékelése, 
játékos tesztek

Bibliai alapszakaszok, témák

Bevezető, 
ismerkedő 

foglalkozások
1 Közösség erősítő - interakciós 

játékok
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Jézus és a házasságtörő 
asszony

Jézus nem büntetéssel zárja le a bűnt, hanem 
megadja az újrakezdés lehetőségét

A házasságtörő asszony és az 
ő vádlói

Aki másokat akar megszégyeníteni, az maga 
szégyeníttetik meg

Isten válaszol Kornéliusz 
kitartó imádságára

Aki teljes szívével vágyakozik Isten után, 
annak Ő mindig kijelenti magát

Isten válaszol Kornéliusz 
kitartó imádságára

Az imádkozó ember fogékonnyá válik Isten 
útmutatásának, akaratának megértésére, és 
engedelmeskedik annak

A felebaráti szeretet nem ismerhet semmiféle 
korlátot vagy különbségtételt a segítségre 
szoruló ember tekintetében

Az önfeláldozó szeretet kiteljesíti a 
boldogságunkat

1Sám 26,1-12, Mt5,8 Aki bízik Isten igazságos ítéletében, annak 
tiszta marad a szíve

1Sám 26,1-12; 2Sám 7,18-29; Mt 5,8
Aki bízik Isten igazságos ítéletében, azon Isten 
áldása nyugszik, és Ő végig vezeti a 
megkezdett úton

Abigail közbenjárása
A békességteremtőnek Istentől való mély 
alázatra, bátorságra és bölcsességre van 
szüksége

Dávid eláll a bosszútól
A békéltetés szolgálatában Isten ereje és 
hatalma nyilvánul meg, amely megállítja az 
indulatokat

1Sám 25,1-35; Mt 5,9

Jn 8,1-11; Mt 5,5

6 ApCsel 10,1-48; Mt 5,6

7 Az irgalmas samaritánus Lk 10,25-37; Mt 5,7

Az ember 
jellemének 

formálódása: A  
Boldogmondásokho

z kapcsolódó 
üzenetek

5

8 Dávid  megkíméli Saul életét

9
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

István halála ApCsel 6,8-15; 7,54-60; Mt 5,10
Aki minden helyzetben kitart Isten mellett, az a 
szenvedésben is megtapasztalja Isten 
valóságos jelenlétét

Pál és Silas a börtönben ApCsel 16,19-24; Mt 5,11
Az evangélium a nehéz helyzetben, a 
reménytelennek tűnő körülmények között is 
Isten ereje

Összefoglalás

A tanult bibliai történetek 
dramatikus előadás általi 
elmélyítése

Témazárás

Az eddigi órákon szerzett 
tapasztalatok , élmények 
megbeszélése

Jézus születésének ígérete Lk 1,26-38 A tisztaszívű ember képes átengedni magát 
Isten akaratának

Karácsonyi műsorkészítés

Józsefet meglátogatja az Isten 
angyala Mt 1,18-25 Az emberi elvárások közötti próbákban Isten 

ad erőt az Ő terve mellett való döntésre

Iskolai karácsonyi ünnepség

10

Témazárás

11

Advent, 
Karácsony

12

Karácsonyi 
narratívák

13

14 Újév
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Sámuel születése Mt 7,7-11;1Sám 1,1-28
Az imádságban nem saját kívánságaink 
meghallgattatásáért könyörgünk, hanem ezért, 
hogy az Isten dicsősége legyen nyilvánvalóvá

Illés könyörgése a Karmel-
hegyen Mt 7,7-11; 1Kir 18,30-39

Az imádságban nem saját kívánságaink 
meghallgattatásáért könyörgünk, hanem ezért, 
hogy az Isten dicsősége legyen nyilvánvalóvá

Elizeus és az özvegyasszony Mt 6,25-34; 2Kir 4,1-7 Az isteni gondviselés megsokasítja azt a 
keveset, amink van

Illés a sareptai özvegynél Mt 6,25-34,1Kir 17,8-16 Aki Isten ígéjére bízza magát, az el is nyeri az 
Úr áldását

Nátán példázata Mt 7,1-5; 2Sám 12,1-14 A saját bűnt leplező ítélkezés önmaga ellen 
fordul

A farizeus és a vámszedő Lk 18,9-14 A magát a másiknál értékesebbnek tartó 
ember értéktelenné válik

A gazdag ifjú története Mt 6,19-21; 19,16-24 A helyes fontossági sorrend Krisztus 
közelében tart

A nagy halfogás története Jn 21,1-14 A hirtelen felvillanó anyagi jólétnél fontosabb a 
Jézussal való tanítványi közösség

Jósiás helyreállítja az igazi 
istentiszteletet Mt 7,24-27; 2Kir 23,1-20 Az Isten igéjének értékét minden korosztálynak 

fel kell fedeznie

Gedeon lerombolja a Baal 
oltárát Mt 7,24-27; Bír 6,25-32 Az élő Istenhez a hamis bálványok 

istenítésének megtagadása révén vezet az út

A Hegyi beszédhez 
kapcsolódó 
üzenetek

15

16

17

18

19
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Ábrahám és Lót Mt 7,12; 1Móz 13,1-18 A saját érdek érvényesítéséről lemondó ember 
látszólagos vereségét Isten áldássá változtatja

Ábrahám és Lót Mt 7,12; 1Móz 14,13-24
Aki  boldogulását Istentől várja, az önzetlenül 
tud embereken segíteni, és nem szorul rá az ő 
elismerésükre

A tanult bibliai történetek 
dramatikus előadás általi 
elmélyítése

A tanult bibliai történetek 
dramatikus előadás általi 
elmélyítése

Összefoglalás

Összefoglalás

Témazárás

Az órákon szerzett élmények 
megbeszélése

20

Témazárás

21

22

23
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Jézus megfeszítése és halála Mt 27,31-55; Ézsaiás 53,1-9 A kereszt az Isten  villámhárítója, és Krisztus  
halála által van lehetőség az örök életre

Jézus siratja Jeruzsálemet Lk 19,41-44 Ismerjük fel az Isten meglátogatásának idejét

Az emmausi tanítványok Lk 24,13-35 Bármilyen reménytelen helyzetben Jézus 
velünk van az úton, vegyük észre

Jézus megjelenik a magdalai 
Máriának Jn 20,11-18 A nézőpontod középpontjában az élő Jézus 

legyen

Jn 3,1-21
Azok a tulajdonságok, amelyeket a Szentlélek 
ki akar munkálni bennünk, megnyerőek, de 
emberi erővel elérhetetlenek

Jn 3,1-21; Gal 5,22-23 A gyümölcsöző élethez szükségünk van a 
Szentlélek elindított és általa fenntartott életre

Jézus és a samáriai asszony Jn 4,1-42 A Szentlélek munkája által az ember 
megszabadul a szégyen terhétől

Jézus és a samáriai asszony Jn 4,1-42 A Szentlélek szabadítása által az ember 
bátorságot nyer a bizonyságtételre

Simon mágus ApCsel 8,9-25 A Szentlélek ajándékát nem lehet 
megvásárolni

Skéva fiai Apcsel 19,13-20
Tiszta forrásból táplálkozzék a lelki életünk, 
felkészültségünk - döntenünk kell, hogy az 
életünk kinek a hatalma alatt legyen

Nagyhét, 
Húsvét

A húsvéti ünnepkör 
narratívái

24

25

A Szentlélek 
munkálkodásának 

narratívái

26 Nikodémus Jézusnál

27

Mennybemenet
el, Pünkösd

28
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Összefoglalás

A tanult bibliai történetek 
dramatikus előadás általi 
elmélyítése

Témazárás

Az órákon szerzett élmények 
megbeszélése

Az éves munka 
értékelése 32 Bemutató a szülőknek

Témazárás

29

30

31 Felkészülés a bemutatóra
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Életkori sajátosságoknak 
megfelelő általános 

hangsúlyok:

Az ember létezése a teremtett világban: Az 
ember helye Isten királyságában és a 
gyülekezetben

Tantárgyi értékelés formái:

Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Egyéb

A napkeleti bölcsek Mt 2,1-12 Az isten királyságát még azok is felismerik, 
akik azzal ellenkező érdeklődéssel bírnak

A betlehemi gyermekek 
megöletése, Visszatérés 
Názáretbe

Mt 2,16-23
A két királyság (a földi, sátáni - mennyei) 
összeütközése - a mennyei királyság 
győzelmével végződik

Lk 15,1-24 A megtérő fiút az Atya szeretettel haza várja

Lk 15,25-32 Nem elég az Atya közelében maradni, vele 
közösségben kell élni

Mt 3,13-17 Isten országának egysége, a Szentháromság 
megjelenésében

Mt 3,13-17; Mt 28,18-20
Az ember megkeresztelkedése, nyilvános 
bizonyságtétele az Isten országához való 
tartozásnak

Az Isten 
királyságának 

kiábrázolódása az 
evangéliumok 
narratíváiban 2

3 A tékozló fiú

4 Jézus megkeresztelés

11. OSZTÁLY interaktív beszélgetés, kiscsoportos projektek értékelése, 
játékos tesztek

Bibliai alapszakaszok, témák

Bevezető, 
ismerkedő 

foglalkozások

1 Közösség erősítő - interakciós 
játékok
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Luk 4,1-13 A kísértések között a Sátán a hívő embert az 
Isten országának erőteréből akarja kivenni

Luk 4,1-13
Minden hívő ki van téve olyan csapdáknak, 
mellyel az ördög célja az Istennel való 
személyes kapcsolat megszakítása

Jézus elhívja első tanítványait

Mt 4,18-22
Jézus bevonja az Isten királyságába az 
embert, és az elfogadás-visszautasítás 
felelőssége a mienk

Jézus követése Luk 9,57-62
Aki már egyszer elkötelezte magát az 
eljövendő Isten országa mellett, az nem 
tekinthet vissza a múltra

Zebedeus fiainak kérése Mk 10,35-45 (41-45)
Az Isten országában nincs helye az 
irígységnek és az egymással való 
rivalizálásnak

Jézus megmossa tanítványai 
lábát Jn 13,1-20 Az Isten országában az egymásnak való 

kölcsönös szolgálat a megbízatásunk

Jézus meggyógyítja a bénát Mk 2,1-12 A bűnbocsánat kihat az ember egész lényére

A gonosz szolga Mt 18,21-35 Akinek a Király megbocsát, attól elvárja, hogy 
ő is megbocsásson

5 Jézus megkísértése

6

7

8
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Jézus kérdése Péterhez, Péter 
megbízatása Jn 21,15-19 Isten országában a megbízatásunk alapja a 

Jézus iránti szeretet

A nagy parancsolat Mt 22,34-40 A törvény betöltése a szeretet

Az elveszett juh Lk 15,1-7 Az Isten országának ereje szabadulást és 
örömöt munkál az életünkben

Az elveszett drahma Lk 15,8-10 Az Isten királyságának öröme közösséget 
formál

Összefoglalás

A tanult bibliai történetek 
dramatikus előadás általi 
elmélyítése

Témazárás

Az eddigi órákon szerzett 
tapasztalatok , élmények 
megbeszélése

Témazárás

11

Advent, 
Karácsony

12

9

10



11. osztály Pünkösdi Alaptanterv 78

Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Lk 2,8-20 (11) Üdvözítő született nékünk

Lk 2,8-20 (20)
Az Isten királysága a társadalomból 
kirekesztett, megvetett emberek számára, és 
általuk jelenik meg

ApCsel 2,1-40 A Szentlélektől felkent tanúságtétel szíven 
találja az embereket és megtérésre készteti

ApCsel 2,1-40; 1,8 A Szentlélek ereje tesz alkalmassá a 
bizonyságtételre (tanúskodásra)

Az első gyülekezet ApCsel 2,42-44 Az élő gyülekezet, mint Krisztus testének 
tagjai, közösséget gyakorolnak egymással

A görög nyelvűek hét 
gondozója

ApCsel 61-7

A növekedő gyülekezet egészséges 
életfunkciójához szükséges a feladatok helyes 
elosztása

Saul üldözi az egyházat ApCsel 8,1-8 Az üldözés valójában magvetés, melyből újabb 
gyülekezetek sarjadnak

Saul megtérése ApCsel 9,1-22; Ef 2,20 Isten hatalmas erővel hívja el az egyház 
sarokkövét

Karácsonyi narratíva

13 Jézus születése

A gyülekezetek 
kialakulásának, az 

egyház fejlődésének 
története az 
Apostolok 

cselekedeteinek 
narratíváiban

14 A Szentlélek kitöltése

Újév

15

16
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Kornéliusz és Péter látomása ApCsel 10,1-23 A vallási korlátok átlépése által jut el az 
evangélium a pogányokhoz

Péter Kornéliusz házában ApCsel 10,23b-48 Isten nem személyválogató

A krisztusi szeretet a számunkra idegen 
kultúrkörből származó emberek 
befogadásában ábrázolódik ki

A személyes törődés építi a gyülekezetet

Az apostoli gyűlés 
Jeruzsálemben ApCsel 15,1-32 (25) A Szentlélekkel való beteljesedés az apostolok 

egyetértését, egységét munkálja

A Szentlélek elhívja Barnabást 
és Pált. Pál első missziói útja ApCsel 13,1-12

Az egészséges gyülekezetben a 
szolgálattevőket a Szentlélek vezetése 
nyomán, böjtölés, imádkozás és kézrátétel 
által küldik ki

Pál Macedóniába indul ApCsel 16,6-10 Az Isten hívása konkrét, amely konkrét választ 
igényel (az evangélium eljut Európába)

Pál Filippiben ApCsel 16,11-40 (25-26) Az evangéliumot nem lehet bilincsbe verni

ApCsel 11,19-26

19

20

17

18 Az első keresztények 
Antiókhiában
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Pál beszéde a nagytanács előtt ApCsel 23,1-11 (11)
Az Istenbe vetett bizalom elvisz az Ő általa 
kijelölt célig, az evangélium határok nélkül 
terjed

Pál beszéde a nagytanács előtt ApCsel 23,1-11; 2Tim 4,2; Róm 10,17 Az alkalmatlannak látszó idő is alkalmas a 
magvetésre

Összefoglalás

A tanult bibliai történetek 
dramatikus előadás általi 
elmélyítése

Témazárás

Az eddigi órákon szerzett 
tapasztalatok , élmények 
megbeszélése

Az üres sír Jn 20,1-10 A kő el van véve a sírbolt elől - a hitből fakadó 
látás Jézus feltámadásáról tanúskodik

Jézus megjelenik 
tanítványainak Jn 20,19-23 A feltámadott Jézusnak a tanítványi kör 

közepén kapjon helyet - Ő békességet hoz

Nagyhét, 
Húsvét

A húsvéti ünnepkör 
narratívája

24

21

Témazárás

22

23
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

ApCsel 9, 31-43
Amilyen képesseget, ajándékot adott 
számunkra Isten, mindazzal szolgáljunk a 
gyülekezetben

Gal 6,9-10; 1Kor 14, 26; 1Jn 3,17 Jócselekedeteinket Isten megméri!

Anániás és Szafira ApCsel 5,1-11 A gyülekezeti fegyelem hatása: tisztaság és 
istenfélelem

Pál első misszióútjára indul ApCsel 13,4-12 A Szentlélek leleplezi az igazságba rejtett 
hamisságot

A gyülekezet imádsága ApCsel 4,23-31
Az egy szívvel lélekkel mondott imádság ereje: 
a hívők betelnek Szentlélekkel, és bátorsággal 
szólják Isten igéjét

Péter megszabadul a börtönből ApCsel 12,5-17 Az egybegyűlt hívők imádságának ereje által 
az irreális  reálitássá válik

Péter Liddában és Joppéban ApCsel 9,32-43 (32) A gyülekezet feladata, hogy gyógyító, életet 
árasztó közösség legyen

Pál prédikál Tróászban; 
Eutikhosz ApCsel 20,7-12 A gyülekezet feladata, hogy gyógyító, életet 

árasztó közösség legyen

A gyülekezeti élet 
alapvető 

jellemvonásainak 
narratívái az 
Apostolok 

Cselekedeteiben 25 Péter Liddában.és Joppéban - 
Tábita

26

27

Mennybemenet
el, Pünkösd

28
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Az apostoli gyűlés határozata ApCsel 15,22-29 A testvéri egység békességet munkát és 
megerősíti a missziós küldetéstudatot

Apollós Efézusban ApCsel 18,24-28 Buzgó lélek szükséges ahhoz, hogy a  
testvéreket a hitéletben elmélyítsük

Agabosz próféciája ApCsel 11,27-30
A Krisztus testének tagjai között 
országhatárokon is átível a szeretetszolgálat 
(diakónia)

Agabosz próféciája ApCsel 11,27-30; 2Kor 8,12-15 A jótéteményt az egyenlőség szabályai szerint 
kell elvégezni

Összefoglalás

A tanult bibliai történetek 
dramatikus előadás általi 
elmélyítése

Témazárás

Az órákon szerzett élmények 
megbeszélése

Témazárás

31

32

29

30
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Életkori sajátosságoknak 
megfelelő általános 

hangsúlyok:

Az ember létezése a teremtett világban: az 
ember küldetésének felismerése  jövője 
kiteljesítésében.

Tantárgyi értékelés formái:

Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

Egyéb

1Móz 41,17-36
Aki nem feledkezik bele a jelenbe, az tudja 
felvállalni a jövő megpróbáltatásait és 
felkészülni azokra.

1Móz 41,53-57 Aki a reménység erejében bízva cselekszik, az 
mások számára menedékké válik

Ráháb megmenti a kémeket Józs 2,1-24
Aki az eljövendő, félelmet keltő eseményekben 
felismeri Isten szabadító szándékát, az 
előrelátóan, bölcsen tud cselekedni.

Ráháb megmenekül Józs 6,22-25
Aki az eljövendő, félelmet keltő eseményekben 
felismeri Isten szabadító szándékát, az 
megmenekül.

Pált Rómába viszik - tanácsa 
ellenére továbbhajóznak ApCsel 27,9-26

Isten szolgája az Úr kijelentése alapján többet 
lát a bekövetkező eseményekből, mint a 
konkrét helyen kijelölt szakemberek. Isten 
követei nem csak arra kapnak felhatalmazást, 
hogy megtérésre szólítsanak, hanem arra is, 
hogy az élet különböző eseményei között az 
Úrtól kapott konkrét, világos útmutatást 
közvetítsék.

Hajótörés és megmenekülés ApCsel 27,26-44
Isten szolgája tanácsaival, bátorító szavával és 
jó példájával reménységet ébreszt az aggódó, 
reménytelen emberekben.

A reményteljes jövő 
kibontakoztatásának 

lehetőségei - a 
reménység 
üzenetének 

továbbadása 2 József megfejti a fáraó álmait

3

4

12. OSZTÁLY interaktív beszélgetés, kiscsoportos projektek értékelése, 
játékos tesztek

Bibliai alapszakaszok, témák

Bevezető, 
ismerkedő 

foglalkozások

1 Közösség erősítő - interakciós 
játékok
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Az ember teremtése 1Móz 1,27-28a A szexualitás Isten ajándéka - Ő ebben is a 
legjobbat akarja adni gyermekei számára

Mózes éneke 5Móz 32, 46-47a

Bár korunkban különböző befolyások és 
hatások el akarják feledtetni a Szentírás 
igazságát, tudnunk kell, hogy Isten törvényei 
nem önkényes követelések, hanem az ember 
védelmére szolgálnak.

Amnón és Támár 2Sám 13,1-20
A szexuális vágyak önző kielégítése Isten 
csodálatos ajándékának igazi értékétől és 
élvezetétől foszt meg.

A szeretet mindennél drágább 
kincs Énekek 8,1-10 A szexualitás Istennek  drága kincse, nem 

olcsó árucikk. Ne érd be kevesebbel!

József Potifár házában 1Móz 39,7-12

Korunkban a szexuális kísértések különösen 
nagy erővel hatnak, csak az tud tisztán 
megmaradni, aki testét-lelkét odaszánja az 
Istennek

A menyasszony szépségének 
leírása Énekek 4,12

A tiszta szexualitás szabadsága a férfi és nő  
egymás iránti kizárólagos elköteleződésében, 
a házasságban élhető meg

Isten társat teremt az 
embernek 1Móz 2,18-25 A  férfi és nő egységének átélése  testi-lelki-

szellemi funkciókat foglal magában

Kérdés a házassági elválásról Mk 10, 1-9
Krisztus követői a házasság kérdésében nem 
igazodhatnak máshoz, csak a Teremtő Isten - 
a hűség értékét központba állító - akaratához.

1Móz 24,1-27 A hozzáillő társ megtalálásában is kérjük Isten 
vezetését!

1Móz 24,1-27 Az értékek összekapcsolódása határozza meg 
a házastársi kapcsolatot

Ábrahám feleséget választ 
Izsáknak

A jövő kiteljesedése 
az ember 

legbensőségesebb 
kapcsolataiban

5

6

7

8

9
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Rebeka feleségül megy 
Izsákhoz

1Móz 24,50-67

Aki felismeri Isten vezetését, akaratát a 
házasság kérdésében, az teljes bizalommal 
indulhat el

Házastársak intése Ef 5,21-33 Az engedelmesség két arca: az önkéntes 
alárendeltség és az önfeláldozó szeretet

Ígéret Sámson születéséről Bír 13, 1-24 A gyermekvárás Istentől jövő közös öröm és 
feladat

Jézus bemutatása a 
templomban Lk2, 21-24 A gyermeket fogantatásától kezdve Isten 

szeretetére kell bízni

Lídia ApCsel 16, 14-15
Az egyedüllét Isten szemében nem kudarc, 
hanem a lehetőségek és a krisztusi élet még 
teljesebb kibontakozását jelenti

Illés a sareptai özvegynél 1Kir 17,8-22 Isten képes arra, hogy átformálja a magányát 
mindazoknak, akik megnyílnak előtte

Menekülés Egyiptomba; 
Visszatérés Názáretbe Mt 2, 13-15; 19-23

A férj-apa felelőssége a családban: az Istentől 
való vezetettsége által biztonságot teremtsen 
szerettei számára

Iskolai karácsonyi ünnepség

Összefoglalás

A tanult bibliai történetek 
dramatikus előadás általi 
elmélyítése

A karácsony 
narratívája

13

Témazárás

14 Újév

10

11

Advent, 
Karácsony

12
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Témazárás

Az eddigi órákon szerzett 
tapasztalatok , élmények 
megbeszélése

Nehémiás szomorúsága és 
imádsága Neh 1,1-11

Isten elhívását az új feladatra a közösség 
nyomorúságával való azonosulás előzi meg. 
Annak súlyát átélve Isten szabadít fel a 
cselekvésre.

Nehémiás megnézi Jeruzsálem 
romjait Neh 2,11-18 Az Istentől kapott elhívás a pusztulás láttán 

sem rendít meg, hanem újjáépítésre sarkall.

A szent sátor készítése: A 
mesterek kijelölése 2Móz 31,2-11 Az Isten Lelkének ihletése érzékennyé tesz a 

szépre, a saját szakterület művészévé tesz.

Salamon temploma 1Kir 7,13-14 Isten ad értelmet, bölcsességet, tudást 
munkánk végzéséhez

Pál Korinthusban ApCsel 18,1-4 A keresztény ember életének szerves része a 
munka és a szolgálat

Pál emlékeztet a gyülekezet 
alapítására 1Thessz 2,9

A hiteles élet jellemzője, hogy az ember a 
maga megélhetését saját keze munkájával 
keresi meg

A toronyépítés, a 
hadbavonulás Lk 14,28-33

Terveink megvalósítása előtt a sikeres 
befejezés érdekében mérlegelni kell, hogy a 
szükséges feltételek és eszközök elegendőnek 
bizonyulnak-e?

A bolond gazda Lk 12,13-21
A kapzsiság elfordítja a tekintetünket arról, 
akinél az élet és a valódi gazdagság 
megtalálható

Az Isten 
elhívásának 

betöltése a jövő 
kiteljesedésének 

érdekében 16

17

18

19

15
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

A feladatok szétosztása megkímél a 
túlterheltségtől, és segít abban, hogy a 
lényegre összpontosítsunk

Amikor a feladatok felhalmozódnak fogadjuk el 
a segítséget

Az ember felelőssége, hogy a saját életében 
és környezetében áldássá válnak-e azok az 
ajándékok, értékek, amelyeket az Úrtól kapott.

Az ember felelőssége, hogy a saját életében 
és környezetében áldássá válnak-e azok az 
ajándékok, értékek, amelyeket az Úrtól kapott.

Összefoglalás

A tanult bibliai történetek 
dramatikus előadás általi 
elmélyítése

Témazárás

Az eddigi órákon szerzett 
tapasztalatok , élmények 
megbeszélése

Jézus megjelenik a Tibériás 
tengernél Jn 21,1-14 Jézus mindig közösségre hívja az övéit

Jézus kérdése Péterhez, Péter 
megbízatása Jn 21, 1519 Jézus megbocsátásában bizonyosak lehetünk

Témazárás

22

23

Nagyhét, 
Húsvét

A húsvéti ünnepkör 
narratívája

24

Mózes bírákat állít a nép fölé 2Móz 18,13-27

21 A tálentumok Mt 25,14-30

20
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Az amálékiak feldúlják Ciklágot 1Sám 30,1-6 Isten a szenvedésben is mellettünk áll és 
megerősít

Kiáltás a mélységből Zsolt 130 A nyomorúság mélységéből az egyedüli 
kivezető út az Istenhez való kiáltás

Jeremiás a ciszternában Jer 38, 1-6
Fel kell tudnunk vállalni, hogy a körülöttünk 
élők rossz döntései nekünk szenvedést 
okoznak

Panasz a hűtlen barátok miatt Zsolt 55, 1-9 A nyomorúságból kivezető utat nem a 
menekülés jelenti, hanem az Isten felé fordulás

Lk 16, 19-31
Az életünk folyamatos döntések sorozata, 
ebből fakadó cselekedeteinknek 
visszavonhatatlan következményei vannak.

29 Az utolsó ítéletről Mt 25,31-46
Egyedül Jézus Krisztusnak adatott az a 
hatalom, hogy az utolsó ítéletet életünk fölött 
cselekedeteink alapján kimondja.

Az emberi létezés 
erőterének pólusai: 
szenvedés, halál -
örökélet, üdvösség

25

26

27 Jézus a keresztfán - a két 
gonosztevő Lk 23,39-43

Jézus Krisztus kereszthalála által felajánlja az 
önmagéval való közösséget mindazoknak, akik 
meghozzák azt a döntést, hogy alázattal és 
bűnbánattal fordulnak hozzá.

Mennybemenet
el, Pünkösd

28 A gazdag és Lázár
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Téma

Óra
(állami 

fenntartású 
intézményben)

Üzenet
Ünnepkör, 

egyéb naptári 
információ

EgyébBibliai alapszakaszok, témák

Összefoglalás

A tanult bibliai történetek 
dramatikus előadás általi 
elmélyítése

Témazárás

Az órákon szerzett élmények 
megbeszélése

30 A nagy vacsora Lk 14,15-24 Az utolsó idők nagy vacsorájára Isten 
mindenkit meghív. Fogadd el a meghívást!

Témazárás

31

32




