
Szakmai vitaanyag 5-8. osztályok TERVEZET MEE Katechetikai munkacsoport

5. osztály

TÉMA-
CSOPORT

ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB

Bevezető órák

1 Honnan jössz? Ismerkedés a gyülekezeti 
háttérrel.

„Kezed alkotott és megerősített, tégy értelmessé, 
hogy megtanuljam parancsolataidat.” (Zsolt 
119,73)

2 Mit hozol magaddal? Kedves, emlékezetes 
történeteik, beszélgetés a kérdéseikről.

„Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen 
csodálatos a te törvényed.” (Zsolt 119,18)
„Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk 
az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?” (Lk 
24,32)

3 Mi van a kezünkben? Biblia, énekeskönyv:  
címek alapján történet és fordítva

„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem 
világossága” (Zsolt 119,105)

4 Hogy igazodjunk el a Bibliában? A Biblia 
szerkezete, könyvei, rövidítései. (keresős 
játékok)

„Beszéded megelevenít engem” (Zsolt 119,50b)  

Isten – én

Ki vagyok én 
Istennek? Ki 
Isten nekem? 

5 Értékes vagy értéktelen? Jézus
példázatai és 
történetei 

Elveszett drachma (Lk 15,8-10)

6 Hol itt a csoda? Nagy halfogás (Lk 5,1-11) bűnös – emberhalász / a 
csoda nem a halakban 
van!!

7 Tudom-e értékessé / értéktelenné tenni 
magam?

Gazdag ifjú (Lk 18,18-27) + 
keresztség

8 Valóban értéktelen volna? Farizeus és a vámszedő (Lk 18,9-
14)

értéktelenségében 
rejtőzik az érték
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9 Mit tesz velem Isten? Mivé leszek én? Zákeus (Lk 19,1-10)

10 „hogy lássak” Bartimeus (Lk 18,35-43) 

11 „hogyan történik ez?” Tékozló fiú (Lk 15,11-32)

12 Felmagasztalás - megalázkodás Lábmosás (Jn 13,1-11) + 
úrvacsora

Teremtett világ

A világ 
teremtése 

13 Élettapasztalataink: mire jöttél rá?

Őstörténet

őstörténet bevezető óra mint hitvallás 

14 Miért ír a Biblia a világ kezdetéről? Teremtéstörténet 1. (1Móz 1-2,4a)

15 Milyen a Teremtő és milyen a teremtettség? Teremtéstörténet 2. (1Móz 2,4b-
25)

Én

Milyen vagyok 
én?

16 Jó és rossz a világban Bűneset (1Móz 2,26-3,24) Párbeszéd Isten-
emberek-kísértő
mai párh. történetek, 
saját esetek

17 Miért teszünk rosszat? Bűneset (1Móz 2,26-3,24) Testtartás, hanglejtés: 
amikor öntudatos vagy, 
amikor szégyelled 
magad…

18 Irigység, féltékenység, testvérharc; indulatok, 
önuralom

Kain és Ábel (1Móz 4,1-15) „emelt fővel”: mai 
párhuzamos örténetek.
Mi lett volna, ha van 
párbeszéd kettejük 
között?

19 Válaszokat keresünk Noé (1Móz 6,9-8,14) + más 
hagyományok

sokféle magyarázat a 
katasztrófára

20 Isten a szövetségesünk Noé (1Móz 8,15-9,17) A szövetség lényege
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21 Hírnévre tennék szert… Bábel (1Móz 11,1-9)

Emberi 
kapcsolataim

Kikkel vagyok 
együtt sokat?
Osztály, iskola, 
közösség 

22 Mitől közösség a közösség? Jézus és a 
tanítványok

Valaki, aki összetartja: „mindezt 
egy és ugyanaz a Lélek munkálja” 
(1Kor 12,11) „Én választottalak 
titeket, szeressétek egymást” (Jn 
15,12-17)

23 Milyenek azok, akik Jézust követik?
sokszínűség

Tanítványok elhívás-történetei: 
András, Péter, Fülöp (Jn 1,35-51), 
Lévi (Lk 5,27-32)

24 Minket is Jézus hív magához: életközösségre 
hív

Jézus kiválasztja a tizenkettőt (Mt 
10,1-4)

25 A társaim is Jézushoz tartoznak Szentek közössége (Pál 
levélcímzése) (Fil 1,1-2) 

„Átölel minket jóságod 
Teremtőnk…”

26 Konfliktusok a közösségben Jakab és János elsősége (Mk 
10,35-45)

27 Emberi indulat – Jézusi indulat A tanítványok tüzet kérnek a 
samáriai falura (Lk 9,51-56) és 
Krisztus példája (Fil 2,5)

28 Mihez igazodjunk, amikor együtt élünk? Tízparancsolat (2Móz 20,1-17) két kőtábla

29 Tényleg csupa tiltás? Tízparancsolat (2Móz 20,1-17) Felszabadító korlátok

30 Csak törvény és feladat, vagy segítség és 
útmutatás Jézus szavai szerint?

Hegyi Beszéd képei „Én pedig azt 
mondom nektek…” (Mt 5)

31 Hogyan kérjünk segítséget? Jézus imádkozni tanít (Mt 6,5-8) Tanítványok kérése!

32 Mit mondjak, mit kérjek Istentől? Miatyánk (Mt 6,9-13) imádságírás
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33 Beszélgethetek Istennel?
Miatyánk-parafrázisok, az imádság fajtái

„Jézus elbocsátotta a sokaságot, 
és felment a hegyre magánosan 
imádkozni” (Mt 14,23)

Társadalom

Közösségi 
formák

34 Hol és ki  az én népem? 
(Amikor az ország sem jelent védelmet)

Dániel próféta

A próféták Isten választott 
emberei

35 Milyen puttonnyal jövünk? 
(Kitartani idegen földön is a saját népem, 
szokásaim, Istenem mellett, örökségem)

Dániel és az oroszlánok (Dán 6,2-
29)

36 Mit nevezünk „gyökerünknek”?
(A Templomról való ismeretek, kultikus 
tárgyak a zsidóság életében, a templom 
tárgyainak megszentségtelenítése)

Bélsaccar lakomája (Dán 5) 

37 Kihez tartozom?
(Jézus kérdez az írástudóktól, és válaszol is 
apjának: Atyám…)

Jézus születése, 
gyermekkora, 
működésének 
kezdete

12 éves Jézus (Lk 2,41-52)

38 Közétek tartozom-e? Jézus Názáretben (Lk 4,14-30) + 
„Hirdessem az Úr  kedves 
esztendejét” + „senki sem próféta 
a maga hazájában”

Templom-zsinagóga 
közötti különbség

Világvallások

Mi a 
kereszténység 
lényege?

39 Kit vár(t) a zsidóság? 
Kereszténység gyökere a zsidóságban

Ószövetségi Messiás 
jövendölések: Ézs, Mik, Mal

zsidó csoportok 
messiásvárása - zélóták

40 Ki az alap? Hogyan érkezik közénk? Jézus születésének ígérete Palesztina, ahová Jézus 
született

41 Hogyan várjuk? Benedictus (Lk 1,67-79), 
Magnificat (Lk 1,46-55), Zakariás 

Kitekintés a 
művészetekre
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és Erzsébet

42 Jézus a szegények Messiása? Üdvözítő született ma nektek! (Lk 
2,1-20)

43 Jézus a világ Megváltója? A napkeleti bölcsek látogatása 
(Mt 2,1-12)

Jézus nemcsak  a 
választott néphez jött

44 Felismertük -e a Messiást? Jézus bemutatása a Templomban, 
Nunc dimittis (Lk 2,21-40)

Családunk eredetére, 
hagyományaira 
visszautalás (áldozat 
kérdése a Tórában)

45 Félelmetes-e Isten közeledése?
Te vagy-e a Messiás?

Keresztelő János (Lk 3,1-20)
„Elküldöm szeretett Fiam!” 
Útkészítő munka

Rettegés vagy lehetőség, 
a megtérés 
különbözősége, Rudolf 
Otto

46 Ki ez?

Passió, Húsvét, 
Mennybemene
tel

Jeruzsálemi bevonulás (Lk 19,28-
40)

Elvárások 
különbözősége, öröm és 
ujjongás, Passió kezdete

47 Mi történik itt? Az utolsó vacsora (Lk 22,7-23) Jézus megjelöl 
bennünket az ő vérével, 
széder, felekezetek

48 Legyen meg a te akaratod? Jézus elfogatása (Lk 22,39-65), 
Gecsemáné kerti imádság, „balek 
vagy bátor” Péter tagadása

49 Te vagy-e a Krisztus?
Te vagy a zsidók királya?

Jézus Kajafás előtt, Pilátus előtt 
(Lk22,66-23,25)

50 Ez az ember valóban Isten Fia volt? Keresztrefeszítés (Lk 23,26-56) Kortörténet, művészetek 
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is: Munkácsy:Krisztus 
trilógia, J.S.Bach: Mt 
vagy Jn passiója

51 Miért keresitek a holtak közt az élőt? Feltámadás (Lk 24,1-12), 
asszonyok, Magdalai Mária, Pt és 
Jn

52 Tényleg te vagy, Uram? Feltámadás (Lk 24,13-35, Jn 
20,24-29), Emmausi tanítványok, 
Tamás

53 „Szeretsz-e engem?” Mennybemenetel (ApCsel 1,-11), 
Missziói parancs (Mt 28,16-
20)Péter megbízatása (Jn 21)

54 Hogyan tovább? Mennybemenetel (ApCsel 1,-11), 
Missziói parancs (Mt 28,16-
20)Péter megbízatása (Jn 21)

55 Mit tegyünk?

Az egyház 
kezdete

Pünkösd előtt (ApCsel 1,12-14) (-
26 Mátyás), Tanítványok élete 
Húsvét után

Egyház

Milyen az élet 
az egyházon 
belül?

56 Hevült-e a szívünk? Pünkösd után (ApCsel 2,1-41), Pt 
beszéde

Lelkesültség, 
rádöbbenés, ígéret

57 Mi az egyház? Egyház kialakulása (ApCsel 2,42-
47), „apostoli tanítás, közösség, 
kenyér megtörése, imádkozás”

58 Közösségem-e a gyülekezet, ahová tartozom? Egyházi esztendő Az ünnep tartalma álljon 
a központban
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59 Gyülekezetemben miként élem meg az 
ünnepeket?

Egyházi esztendő Akkor tudom átélni 
igazán az ünnepet

60 Van-e az egyház életében nyári szünet? Egyházi esztendő
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6. osztály

TÉMA-
CSOPORT

ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB

Én 

Ki vagyok én?

1 Mondd, ki vagyok én?

Pál apostol

„Isten kegyelméből vagyok, aki 
vagyok” (1Kor 15,10)

2 Mit hozok én otthonról? Saul fiatalkora iskolája, példaképei 
(Gamáliel) 

3 Ítélhetek-e Isten helyett? Saul élete megtérése előtt, István 

4 Miért üldözöl engem? Pál megtérése, Pál Antiókhiában Születés, 
újjászületés

5 Mit vállalok be Isten ügyéért, a hitemért? Missziói utak – Pál munkatársi 
kapcsolatai, mindennapjai, 
megkövezése, Lisztra, Areopagosz

elköteleződés, 
levelezés

6 Mihez igazodunk? Ki dönt? Jeruzsálemi zsinat

7 Hol a határ? Tényleg tiszta? Péter és Kornéliusz

8 A rács melyik oldalán van a szabadság? Filippi

9 Hová mégy? Az út vége, „Ha élünk, az Úrnak 
élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk 
meg...” (Rm 14,8)
Málta, Róma – Pt és Pál halála

Quo vadis?, élet-
halál

Emberi 
kapcsolataim

10 Mi a legjobb?
Hogyan fordul Jézus az asszonyok felé?

Mária és Márta, Kánai menyegző (Lk10,42-44
Jn2), kortörténet Jézus korának társadalmáról
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Család 

11 Milyen a családod?
Miben hasonlít és miben különbözik az 
őskeresztyén család, a mai családoktól?

Páli levelekből pl. házitáblák…, A keresztyén 
család (Ef 5,21; Kol3,18-25)
Kapernaumi százados: szolga-fiú kapcsolat

12 Kihez vagyok engedelmes? 
Mit jelent engedelmeskedni?

„Krisztusnak szolgáljatok tehát” (Kol 3,24)

13 Egyenlőek vagyunk? Egyenlő jogai vannak-e 
férjnek-feleségnek-gyermeknek a mai 
családokban? 

Házasság, elválás, hajadonok, nőtlenek, özvegyek 
(1Kor7,1-16.32-35; Ef 5,6)

14 Úgy végezzük-e mindennapjainkat, mintha az 
Úrnak szolgálnánk?

„Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az 
Úrnak” (Kol 3,23)

15 Miért jó házasságban élni? Miért jó nem 
megházasodni?

Házasság-válás. „A házasoknak pedig nem én 
parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne 
váljon el a férjétől” (1Kor 7,10)

Isten-én

Miben változik 
és miben 
állandó a 
hitem?

16 Ki vagyok én, hogy megszólít az Isten? Ősatyák Ábrahám elhívása

17 Ki vagyok én, hogy ígéretet kapjak? Az ígéret

18 Mit vár tőlem Isten a szövetségkötésekor? Szívem 
legmélyebb titkát is ismeri?

Szövetségkötés, Izsák ígérete 
(1Móz 17,1-17; 18,1-15)

19 Miért tesz próbára? Miért kéri tőlem a legnagyobb 
ajándékát?

A hit próbája (1Móz 21,1-22,19)

20 Megszerezhető az áldás? Elvehető az ígéret? Ézsau és Jákób (1Móz 25)

21 Tudok-e mit kezdeni az örökséggel? Fontos-e 
nekem az őseimnek adatott ígéret?         

Jákób álma és fogadalma (1Móz 
28)

22 Mitől áldás az áldás? Jákób tusakodása (1Móz 32) kicsalt helyett 
valós áldás
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23 Kire vagyok féltékeny? Irigy vagyok? József álmai, testvérei eladják 
(1Móz 37,1-35)

24 Észreveszem-e Isten vezetését? Észreveszem-e, ha 
az Úr velem van? Másképp végzem-e feladataimat, 
ha az Ő vezetésére figyelek?

József Potifár házában, 
Egyiptom felügyelője lesz (1Móz 
39,1-41,57)

25 Másodszor óvatosabbak vagyunk? Féltjük 
testvérünket, vagy apánkat? Kik fontosak 
számunkra? 

A testvérek Egyiptomba mennek 
(1Móz 42,6-45,15; 45,25-48)

26 Véghezvisszük-e Isten akaratát életünkben? Nem 
térünk-e le az útról a nehézségek közben?

Megbékélés, Isten ígérete 
beteljesül (1Móz 50,20)

27 Végül mégis így volt jó? Beteljesül az áldás? „Isten küldött el engem 
előttetek...”(1Móz 45,7)

28 Milyen más pontból nézni ugyanazt a történetet? Ősatyák – áttekintés 
Projektmunka, dramatizálás, stb. 
- más szereplők szemszögéből

Teremtett világ 

A teremtett 
világ a 
Bibliában

29 Isten ura a természetnek; gondviselés Teremtésleírások a zsoltárokban (Zsolt 8, 104) 

30 Baj van a Földdel! A Földdel van baj?
Az ember felelőssége

„kiűzte az Úristen az Éden kerjéből, hogy művelje 
a földet, amelyből vétetett” (1Móz 3,23)

31 Hogyan jelented ki gondviselésedet, Uram? Illés és a szárazság, „a patakból majd ihatsz, a 
hollóknak pedig magparancsolatam, hogy 
gondoskodjanak ott rólad” (1Kir 17,6)

32 A legkisebbre is gondod van? A növekedés 
lehetősége az Isten gondoskodása

Mustármag  (Mt 13,31)

33 Kísértések között vár növekedést? Búza és a konkoly példázata (Mt 13,24-30) „a szántóföld a 
világ”
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34 Pásztor vagy bárány?

Két visszatérő 
és alapvető 
jelkép, azok 
összetettsége

A jó pásztor, az elveszett juh, 
páskabárány, a félreismert szolga 
diadala (Ézs 53), „Íme, Isten 
Báránya!”

bárány a kereszttel 
= feltámadt 
Krisztus

35 Megnyílt a menny? Jézus megkeresztelése a Jordánban, 
„megnyílt a menny, és látta, hogy 
Isten Lelke, galamb formájában 
aláereszkedik”  (Mt 3,16)

galamb: szabadság 
szimbóluma (Noé) 
Élő víz, a víz, a 
galamb

Egyház 

Miről szól a 
legfontosabb 
könyv, a Biblia?

36 Több mint könyv? Biblia mint szent könyv

37 „Érted is, amit olvasol??” Biblia könyvei, keletkezése, kéziratok

38 Hogyan keletkezett? Ószövetségi könyvek, kánon, kéziratok

39 Miért éppen ez a 27 könyv? Úsz. könyvek, kánon, kéziratok

40 Hogy mindenki megértse... Fordítások (Septuaginta,Vulgata, magyar 
bibliafordítások)

41 Biblia és a világ „Én vagyok”-mondások, tamáskodás, pálfordulás, 
mózeskosár, júdáspénz; 

Néhány bibliai 
eredetű szavunk

Világvallások

Könyvvallások

42 „Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek?” 
Kiválasztottság, Szenttel való találkozás, a 
zsidóságról szóló tanítás

Mózes

Mózes születéstörténete - elhívása
Égő csipkebokor (2Móz 3)

43 Miért a nehézség? Miért a küzdelem? Miért a 
keményszívűség?

Tíz csapás, páskabárány, kovásztalan 
kenyér (2Móz 7-12)

44 Áldozat Páskabárány vs. húsvéti bárány (Mt 
26,17-29)

45 Honnan - hová? Kivonulás – Pusztai vándorlás 
(2Móz 13-)
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46 Mi az alap? Sínai-hegynél szövetségkötés – 
Tízparancsolat (2Móz 19-20)

47 Hogyan élhető meg a közösség? Három főünnep, Szövetségláda, 
Szent sátor (2Móz 23,14-19; 25)

kultusz megélése, 
kellékei; biztos 
“meder”

48 Hogyan él ma a zsidóság? Közösségek, kultusz, kultúra ma mai judaizmus

49 Új a szövetség? Törvény betöltése a szeretet - jézusi 
törvényértelmezés, a nagy parancsolat + kegyelem 
(Mt 5,17-19; 22,34-39)

Kereszténységről 
1.

50 Egységben a háromság? Jézus megkeresztelése (Mt 3,13-17)
missziói parancs (Mt 28,18-20)

Kereszténységről 
2.

51 Biztos, hogy más? Miben más? Mi a különbség a felekezetek és a vallások között? Kereszténységről 
3.

52 Jézus utáni kinyilatkoztatás? Mohamed élete, Korán Iszlám 1.: Izmael 
után...

53 Mi a hívő kötelessége? 5 pillér: hitvallás, ima, böjt, adakozás, zarándoklat Iszlám 2.

54 Túllátni a dzsihádon? mai gyakorlat - szélsőségmentesen Iszlám 3.

55 Hol a hazám? Ahová születtem vagy ahol élek? 
Nemzet, állam, haza

“De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat 
szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit 
akartok szolgálni. De én és az én házam népe, az 
Urat szolgáljuk!” (Józs 24,15)

56 Mindig büszkeség? Van-e szégyellnivalónk? 
Magyarságunkról... 

Elhívatáshoz méltó élet (Ef 4,1-3) Történelmünkben, 
mindennapokban 

57 Miben más?
Kultúra, állami ünnepek

“Legyenek világítótestek az égbolton(...) és 
meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek”(1Móz 

Aug.20., Márc.15. 
Okt.6. Okt. 23. 
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Himnusz - nemzeti imádság 1,14) (evangélikus 
szabadságharcosai
nk)

58 Mit ad az anyanyelvem? Megtagadható-e az 
anyanyelvem? 

„a kiejtésed is árulkodik rólad” (Mt 26,73)

59 Lehet-e hazát cserélni?
Kitelepítés, disszidálás/emigrálás

„esküldj meg, hogy hűséges szeretettel bánsz 
velem, és nem Egyiptomban temetsz el! Őseim 
mellett akarok pihenni” (1Móz47,28-31)

Ev. nagyjaink, 
Nobel-díjasaink 

60 Mindannyian magyarok?
Több etnikumú ország 

„halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek Isten 
felséges dolgairól” (ApCsel 2,11)
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7. osztály

TÉMA-
CSOPORT

ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB

Isten-én

Életem Istené

1 Ti kinek mondotok engem? Péter vallástétele (Mt 16) a hitvallás, mint 
műfaj

2 Hogyan vallanak Jézusról az evangélisták? Szinoptikusok beszámolóiv(Lk 2,1a)

3 Mit tud János, amit a többiek nem? János evangéliuma (Jn 1,14)

4 Milyen az Istennel élt élet? Bibliai levelek (2Kor 3,17b) (tükrei a gyülekezetek 
kérdéseinek)

5 Mit tudhatunk a kezdetről és a végről, Alfáról és 
Omegáról?

Jelenések könyve (Jel 22,13)

6 Ki az Atya? Apostoli és Níceai Hitvallás I. (Jel 11,17) Dogma, CREDO

7 Ki a Fiú? Apostoli és Níceai Hitvallás II. (Mt 16,16) Eretnekségek

8 Ki a Szentlélek? Apostoli és Níceai Hitvallás III. (Jn 14,26) Egyházatyák, 
Konstantin, nagy 
viták, 
egyházszakadás

Egyház

Mi történt az 
egyházban?
Egyház 
kialakulása, 

9 Hogyan hat ránk a gyorsan változó világ?
Felfedezések, technikai vívmányok – a gyorsan 
változó világ hat a gondolkodásunkra

Nikodémus Jézusnál (Jn 3,1-21; Zsolt 102,26-28) Reformáció 
(bevezetés, 
történeti háttér)

10 Sötét középkor? Milyen az egyház a középkor 
végén? Milyen az ember, aki keresi helyét ebben az 
egyházban?

A cselekedetek és a hit (Jak 2,26) Luther gyermek- 
és ifjúkora, Luther 
mint szerzetes, 
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reformáció, 
egyház a 
világban

találkozása az 
egyház 
szokásaival, 
jelenségeivel, 
tanításával

11 Hol az igazság? Érdemes küzdeni érte? A megigazulás megbékélés Istennel (Rm 5,1-5) A 95 tételtől a 
wormsi birodalmi 
gyűlésig

12 Újítások? Mi lesz jobb ettől? Timóteus példa a gyülekezetben (1Tim 4,13-16) Luther 
munkatársa: 
Melanchthon, 
hatása az egyház 
kialakulására, IT, 
énekek, fő 
tanítások

13 „Életképek a reformáció korából”
(újság, hangjáték...)

Önálló vagy csoportmunka forrásfeldolgozással 
csoportmunka keretében a reformáció lényegét 
megragadó „mű” létrehozása (hogy „beleéljék” 
magukat az egészbe)

14

15

16 Miért üldözött a kereszténység? Miért fél tőle újra 
és újra a világ, a hatalom? Milyen erő tartja meg 
mégis?

„... az én nevemért …” (Mt 10,22) Üldözések: ókori 
keresztényüldözés
ek, Husz 
megégetése, 
gályarabok, 
kommunista 
egyházüldözés, 
mai 

17 „Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak...” 
(Jn 15,20)

18 „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok 
azokért, akik üldöznek titeket” (Mt 5,44; 2Tim 10-
15)
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keresztényüldözés

19
Lehet ezen a földön Isten akarata szerint élni? 
Lehet ezt másoktól is elvárni, másokra is 
rákényszeríteni?

Az első gyülekezet (ApCsel 2,37-47; 4,32-37) Civitate Dei, 
vagyonközösség, 
Savonarola, 
Kálvin Genfben, 
Zinzendorf…

20 Anániás és Szafira (ApCsel 5,1-11)

21 „Az én országom nem e világból való” (Jn 18,36)

22 Kinek az érdeme, és kinek az érdeke, hogy 
keresztény államok jönnek létre? Mi az egyház 
feladat a világban? Milyen lesz az egyház élete, ha 
része a hatalomnak?

Missziói parancs (Mt 28,18-20) Az államegyház 
probelmatikája, 
Konstantinusz, 
István, anglikán 
egyház, skandináv 
protestáns 
államokban üres 
templomok, 
Vatikán

23 „...egyikünk a jobb, a másikunk a bal kezed felől 
üljön majd dicsőséges uralkodásod idején” (Mk 
10,37)

24 Só és világosság (Mt 5,13-16)

25 Hiszek a magam módján? Lehet másképp, mint a 
többiek? Vajon igazam van, hogy máshogy 
gondolom? És egyáltalán, mennyire lehet egységes 
a keresztény anyaszentegyház, és miért vannak a 
nézetkülönbségek?

Pogánykeresztények és zsidókeresztények (ApCsel 
15,1-11)

Egyházszakadások
: nagy 
egyházszakadás, 
reformáció, 
pünkösdi 
mozgalmak, 
szektásodás, 
ökumnenikus 
mozgalmak, 
kulturális, 
teológiai, etikai 
szakadás

26 A gazdag ifjú (Mk 10,17-27)

27 Az ismeretlen ördögűző (Mk 9,38-41)
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28 Úgy élünk, ahogy tanítjuk? Tisztázzuk, hogy miben 
hiszünk, és ahhoz tartsuk magunkat! Mikor kell, és 
mennyire lehet újítani az egyház életében?

„mindent vizsgáljatok meg” (1Thessz 5,19-22) Megújulás? 
tanítások 
tisztázása, dogmák 
alakulása, Szent 
Ferenc, 
előreformátorok, 
Tridenti zsinat, 
Pázmány, Dévai

29 „Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj 
meg ezek mellett” (1Tim 4,16)

30 Óvás a szóharcoktól (2Tim 2,14-17)

Én

Hol vannak a 
határaim? 
Képességeim

31 Alkalmas vagyok a feladatra? Józsué (Józs 1,1-9; 2,1-24; 5,13-15; 6,1-5.18-19) Honfoglalás, 
Jerikó 

32 Tényleg kiválasztott vagyok?
Miben rejlik az erőm?

Bírák: Gedeon, Sámson (Bír 6; 7,9-22; 8,22-23 Bír 
13,1-8.24; 16,8-30)

33 Mi lakik bennem? Sámuel, királyválasztás (Dávid) „azt nézi, ami a 
szívben van…” (1Sám 16)

34 Isten szava embereken keresztül?
Isten szavát hallom?

Próféták (Jer 20,9)

35 Küzdeni akkor is, ha reménytelen? Ézsaiás (Ézs 6,1-13; 9,1-6; 11,1-9; 35,1-10) elhívási történet, 
messiási próféciák

36 Hogy néznek rám az emberek? 
Elmondom akkor is

Jeremiás (Jer 1,1-19; 13,1-11; 18,1-12; 27,1-15) jelképes 
cselekedetei, 
látomásai

Emberi 
kapcsolataim

Ki a társam? 
Hogyan leszek 

37 Milyen vagyok én? fiú-lány, testkép (1Móz 2,18; 1Móz 1,27-
28; Énekek 8,4;
Zsid 13,4a; Ef 5,33.25; 1 
Móz 2,24;
Mt 19,3-8)

38 Milyen számomra az ideális fiú/lány? fiú-lány, testkép

39 Valóban szerelmes vagyok? Szerelem

40 Mit kezdjünk egymással?(És mit ne…) Együttjárás Randi, 
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én társ?

programjavaslatok

41 Lehet ezt kulturáltan? Szakítás

42 Mi lett a nagy szerelemből? Válás Gyerekként hogy 
éli meg a szülők 
válását

43 Lehet ezt jól is csinálni? Keresztény házasság, 
gyerekvállalás

44 Keresztény emberkép, teremtettség

Társadalom

Hogyan lehet 
együtt élni 
másokkal?

45 Miért nem állnak szóba velem? Samáriai asszony (Jn 4,4-41), „Az az indulat 
legyen bennetek…” - Jézusnál ez másképp van

46 Lebuktam. Mi lesz velem?
Akit a törvény elítél…

Házasságtörő asszony (Jn8,1-11)

47 Hát ő? Ki sem néztem volna belőle.
Lehet, hogy különb, mint gondoltam?

10 leprás (Lk 17,11-19) Hála

48 Én is? Ezek itt mind? Nagy vacsora (Lk 14,15-24) Teljes elfogadás, 
befogadás

49 Meddig mehet el az önfeláldozás? „Elég neked az én kegyelmem” (2Kor 12,9) Szent Erzsébet

50 Egy egész életet áldozni egy ügyért? Pál elvégezte futását (2Tim 4,6) Albert Schweitzer

51 Ki segít, ha mi nem?
Szükség van az irgalomra

Az irgalmas samaritánus (Lk 10,25-37) Teréz anya, Csaba 
testvér, Filadelfia 
gyülekezet

Teremtett világ

Mi lesz akkor, 

52 Mit bíz ránk az Isten ebben a világban? Tálentumok, az utolsó ítéletről (Mt 24-25)

53 Mit tudunk a világ elmúlásáról? Tíz szűz, végidők, nagy megpróbáltatás ideje… 
(Mt 24-25)
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amikor vége 
van?

54 Igazuk van azoknak, akik …? Világ végét váró mozgalmak, elképzelések ma Aktuális 
divathullámok
Adventisták, 
Jehova tanúi

Világvallások, 
vallási 
jelenségek

Mit mondanak 
más vallások 
Istenről és az 
emberről, s ez 
milyen 
kérdéseket vet 
fel keresztény 
szempontból?

55 Milyen egy idegen világ vallása? Hinduizmus Istenek sokasága, 
ünnepek pompája, 
kasztok

56 Reményt ad-e a reinkarnáció gondolata? Hinduizmus Reinkarnáció, 
újraszületés, 
újjászületés

57 Hogyan találkozunk mi a hinduizmussal? Krisnások Vajon mi vonzza 
ezeket a 
fiatalokat? 

58 Milyen utakat járnak a buddhisták? Buddhizmus Buddha személye, 
tanítása, üzenete, 
8 nemes ösvény 

59 Hogyan jelennek meg a buddhizmus elemei a mai 
európai mindennapokban? 

Buddhizmus A buddhizmus 
viszonya más 
vallásokhoz, 
vallási élet és 
kultusz

60 Miért van ekkora szava egy vallási vezetőnek? Tibeti lámaizmus Dalai láma 
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8. osztály

TÉMA-
CSOPORT

ÓRA TÉMA BIBLIA EGYÉB

Világvallások, 
vallási 
jelenségek

Milyen 
kérdéseket 
vetnek fel a 
vallási 
jelenségek 
keresztény 
szempontból?

1 Mindenki vallásos? 1. parancsolat (Luther magyarázata), „maga képére 
és hasonlatosságára” (1Móz 1,27)

Vercors: Tropi-
komédia

2 Lekopogjam? 
Hétköznapi magánrituálék (szokások, „hogy ne 
feleljek aznap”, feng shui…)

Dániel imája az ablakban (Dán 6)

3 Hogyan válik istentiszteletté egy focimeccs?
Társadalmi rituálék (foci, pláza, időjárás)

Templomtisztítás (Mk 11,15-19)

4 Mit adjon az Adjon Isten?
Társadalmi érintkezés rituáléi (koccintás, köszönés, 
horoszkóp)

Áldás  (1 Móz 48)

5 Mitől más ez az ünnep?
Jeles napok rituáléi (az ünnep sajátosságai)

Páska, Utolsó vacsora, Úrvacsora

6 Elmeséled, hogyan születtem?
Születés

Keresztelő János születése

7 Felnőttem vagy felnőtt lettem?
Beavatás, konfirmáció

12 éves Jézus a templomban (Lk 2,41-52), (ApCsel 
8,4-25)

8 Kipróbáljuk, hogy mindörökre? 
Házasság

Kánai menyegző (Jn 2,1,-12), Izsák és Rebeka, 
királyi mennyegző (Mt 22,1-14)

9 Miért hiányzik, aki hazatért? 
Halál

Ábrahám eltemeti Sárát (1Móz 23)
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10 Velünk élnek-e a láthatatlanok?
Láthatatlan világ (angyalok, démonok, szellemek, 
vámpírok)

Saul az éndóri halottidézőnél (1Sám 28,7-25)

Egyház

Mi történik a 
templomban? 
Istentisztelet, 
ünnepek 

11 Hol lakik Isten?
Szakrális terek értelme

Sámuel elhívása (1Sám 3) ÓSZ-i áldozati 
oltárok, 
jeruzsálemi 
Templom, 
zsinagóga, lakás, 
kripta, templom

12 Mit üzen a templom?
A templomi szakrális tér berendezése

Ézsaiás elhívása (Ézs 6)

13 Mi köze egymáshoz a koporsónak, az oltárnak és 
az asztalnak?
Az oltár és kellékei

Jézus sírbatétele

14 Miért vagyok megkeresztelve?
Keresztség, keresztszülőség

Naamán (2Kir5)

15 Miért jó templomba járnom vasárnap?
Vasárnapi ige

Házépítés (Mt 7,24-27)

16 Hétfő este is imádkozzam?
Hétköznapi ige

Simeon (Lk 2,21-40)

17 Én is prédikálhatok?
Igehirdetés

Pál az Areopagoszon (ApCsel 17,22-34)

Isten – én

Hogyan szól 

18 Én erősítem az ígéretemet vagy engem erősít Isten?
Konfirmáció 

A samáriai jelenet  (ApCsel 8,4-25)

19 Az vagyok, amit megeszem? Aki eszi az én testemet (Jn 5,35-59)
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hozzám Isten? 
Hogyan szólok 
én hozzá? 

Vasárnapi úrvacsora

20 Mindent elmondhatok? 
Gyónás (magán, közösségi)

Jákob tusakodása (1Móz 32,23-33)

21 Lehetek én az egyik pásztor?
Ünnep (karácsony, húsvét)

Az ünnep az evangéliumban

22 Fáj-e Isten füle a hamis hangoktól?
Liturgikus énekkultúra

Pál és Szilász a filippi börtönben (ApCsel 16,11-
40)

23 Ki teremtette a szúnyogot?
Találkozás a Szenttel a természetben

„Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a 
csillagokat…” (Zsolt 8)

24 Ki teremtette a padtársamat?
Találkozás a Szenttel a másik emberben

Péter Kornéliusz házában (ApCsel 10)

25 Szól-e hozzám Isten?
Találkozás a Szenttel a liturgiában

Zakariás a templomban (Lk 1)

26 Értem-e Isten szavát?
Találkozás a Szenttel az imádságban

Anna, Sámuel anyja (1Sám 1)

27 Beszélhetek Istennel?
Az imádság fajtái

Jézus tanítása az imádságról (Mt 7,7-11)

28 Mit mond el rólam a testem?
Böjt 

„Majd ha elvétetik a vőlegény”, régi folt és új 
posztó (Mt 9,14-17) „Testetek a Szentlélek 
temploma”

29 Csak szavakkal mondhatok imádságot?
A test imája (gesztusok, testtartások)
az imádság nyelvezete

Jézus a Gecsemáné kertben (Mt 26,36-46), Mózes 
felemelt karja (2Móz 17,9-13)

30 Miért olvassam a Bibliát?
Lectio Divina – a Bibliaolvasás értelme

Etióp kincstárnok (ApCsel 8,26-40)
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31 Miről szól az imádság? A Miatyánk változatai, „belső szoba” (Mt 6,5-15) Meditatio, Jézus-
ima

32 Meddig mennék el, hogy találkozzam Istennel?
Zarándoklat

Pusztai vándorlás

Én

Mi az életem 
értelme? 
Életcél

33 Hogy lehetek boldog?
A boldogság nem cél, hanem ráadás

„Aki az életét elveszíti” (Mt 16,25)

34 Boldoggá tesz-e mások boldogsága?
Mások boldogságának keresése 

Kecskék és juhok (Mt 25,31-46)

35 A boldogság az, amit érzek? Futás a hervadhatatlan koszorúért (1Kor 9,24kk), Álmok 
boldogsága: 
virtuális világ, 
önbecsapás, 
kábítószer, 
alkohol, csak 
szexualitás, 
önámító 
vallásosság, 
túlzott álmodozás, 
plázák, divat

36 Tudatvesztett vagy tudatos a boldogság? Aranyborjú (2Móz 32)

37 És ha én nem tudom magamat sem szeretni? Betesda-tavi béna (Jn 5,1-15) Az álmok mögötti 
űr: kiégettség, 
szeretethiány, 
„infantilizmus” és 
elfogadtatási 
kényszer, 
csoporthoz 
tartozás vágya 
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(Lorenz)

38 Kihez tartozom? Jézus követése – „rókáknak van barlangjuk...” (Mt 
8,18-22)

39 Jogom van az önbecsapáshoz?
Az áldozatos élet csapdái 

A hét gyülekezethez írt levél, „mivel langyos vagy 
… kiköplek a számból” (Jel 3,16) 

40 Kiválasztott vagyok?
Életem boldogsága valakikkel szemben 
meghatározva – rasszizmus, cigánygyűlölet

Sára és Izsák vs. Hágár és Izmael

41 Ugye, jobban szeret Isten, mert keresztény vagyok?
Életem boldogsága valakikkel szemben 
meghatározva – vallási köntösben: 
antiszemitizmus, apartheid

A szirofőniciai asszony (Mt 7,24-30)

42 Először vagyok magyar és aztán keresztény, vagy 
fordítva?
Életem boldogsága valakikkel szemben 
meghatározva – Vallási köntösben: 
gyarmatosítással egybekötött misszió: indiánok, 
amerikai demokrácia

Extra Ecclesiam non est vita, si est vita, non est ita.

Teremtett világ

Milyen világot 
teremtek én 
magam körül?

43 Van döntési szabadságom?
Manipuláló világ – a döntések lehetetlensége

A test lámpása (Mt 6,22-23), „A jó és rossz 
tudásának fája” (1Móz 3)

44 Elsodorhat az élet?
Fogyasztói társadalom sajátosságai – Reklámok, 
plakátok, PR

Isten és a mammon (Mt 6,24)

45 Mennyit ér az ember, ha nem virtuális?
Fogyasztó ember  - emberi kapcsolatok fagyhalála 
(Lorenz)

Jézus tanítása a tisztaságról (Mk 7,7-13)
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46 Én is a természet része vagyok?
Ökológiai krízis – lábnyom, pazarlás, a természet 
kizsákmányolása

Liliomok, madarak (Mt 6,25-34)

47 Ki az életem s halálom ura?
Bioetikai zűrzavar – abortusz, eutanázia stb.

„Azért jöttem, hogy életük legyen” (Jn 10,10)

48 Van-e élethivatásom? Só és világosság (Mt 5,13-16), „A teremtett világ 
sóvárogva várja…” (Rm 8,19)

49 Mit számítok én? 
Helyem a világban

Elpecsételtek és felkentek. Káin (1Móz 4), Énekek 
Éneke „pecsétet a karodra” (Én én 8,6), 
özvegyasszony két fillérje (Mk 12,41-44)

50 Kikkel vagyok kapcsolatban?
Virtuális csoportom arculata

„Ahol a kincsed, ott a szíved is” (Lk 12,34)

51 Vannak barátaim? „Titeket barátaimnak mondalak” (Jn 15,12-17)

52 Kik a családom? Jézus rokonai (Mk 3,31-35)

53 Végleg elrontottuk, vagy keressük a megoldást?
Konfliktusok kezelése

Hóseás

54 Az igazat mondjam, vagy a valót?
Hazugságok „kötelezősége”, társadalmi 
közmegegyezés, hazugság határai 

A hamis sáfár (Lk 16,1-12) Történelmi 
vonatkozások 
(zsidók a 
szekrényben, 
oroszok a 
spájzban)

55 Esélytelen, mert ő már csak ilyen? 
Előítélet – státuszok változatlansága (megtérés)

Éli fiai vs. Saulusból Paulus

56 Az vagyok, amim van? Főhelyek válogatása (Lk 14,7-11)
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Státusom – státusszimbólumok stb.

57 Te is más vagy? 
Népi sztereotípiák

Samáriai asszony  

58 Te miért vagy más?
Amerikanizálódás, római birodalom

Jézus Pilátus előtt, „nem tudod, hogy hatalmam 
van arra...” (Jn 19,1-11)

59 Te sem vagy más?
Népi neurózisok (Izrael állam, románok, magyarok, 
tótok)

Jeremiás igája (Jer 27), sántikálás Egyiptom és 
Babilon között

60 Más vagyok vagy egyedi?
Globális falu, globális felelősség

„Menjetek el széles e világba…”  „Prédikáljatok, s 
ha szükséges használjatok szavakat is.” (Assissi 
Szent Ferenc)
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