
Református Hit-és Erkölcstan 2021/2022-s Tanév. 

Rövid bemutatkozó 

 

Kedves Szülők, Nagyszülők és beiratkozandó Gyermekek! 

 

Mindhárom megszólítás fontos ha egy rövid beszámolót olvasunk arról, hogy mit is jelent 2021/2022-s 

tanévben református hittanra járni. Hiszen mind szülőt, nagyszülőt és mind gyermeket érint az egy igaz 

Isten valóságos szeretete, és Jézus Krisztus mint megváltó jelenléte jelenlegi küzdelmes 

hétköznapjainkban. Ez legyen az iskola, a munkahely, vagy éppen az otthon vagy a gyülekezet közege. 

Az utóbbi években hálás szívvel fordultunk Urunkhoz, hiszen megtapasztaltuk, hogy hittanos 

csoportjaink növekedésnek indúltak. Ez elsősorban nemcsak számbeli növekedés volt, hanem ami ennél 

is fontosabb, lelki és hitbeli növekedés is, amelyet az órákon és a helyi nyári napközis gyermektáborban 

tapasztalhattunk meg. 

Ezt a Krisztusban való növekedést szeretnénk folytatni pilismaróti és dömösi gyermekeink a szülők és 

családok életében is. Hiszem és vallom, hogy a szeretetteljes, őszinte ének, ima, lelkigondozás és 

lelkiápolás a Bibliaolvasás meghozza családjaink életében a gyümölcstermő növekedést. Mindezeknek 

pedig az első és legkézzelfoghatóbb áldáshordozói a gyermekek, akik jelen vannak az iskolai református 

hittanórákon. 

Hiszem és vallom, hogy rossz gyermek nincs, csak szeretetlen. Ez egy alapvető hozzáállás, mégpedig a 

feltétel nélküli szeretet hozzáállása amelyet az Úr Jézus is tanított és cselekedett. Ezt tovább gondolva  

minden szeretett és egyben szeretetlen gyermeket Istenhez lehet, sőt kell is szeretni! Ezt pedig egy olyan 

közegben amelyben őt a krisztusi szeretetben elfogadják, meghallgatják, fegyelmezik,és tanítják az Isten 

igaz útjára, azaz, az élet útjára. Ezt hogyan és miként lehet megvalósítani itt pilismaróton egy egyszerű 

iskolai hittanórán, inkább foglalkozáson? 

Mindezeket örömteli énekeinkkel, kötött és szabadon mondott imáinkkal, Szentírási történetek 

átbeszéléseivel és végül egymás meghallgatásával, rálátásaink elmondásával szoktuk a legjobban elérni 

és elmélyíteni a gyermeki hitben, értelemben. Foglalkozásaink, óráink tematikája úgy épül fel, hogy 

áttanulmányozásra kerülnek az Ószövetség sokak álltal ismert eseményei, személyei. A   

tízparancsolat,az ősatyák és a prfóféták történetei. Mindezek mellett pedig az Újszövetség is nagyító alá 

kerül, benne Krisztus Urunk élete és tanításai az apostoli levelekkel. De nagy hangsúly tevődik az 

egyháztörténelem tanulmányozására, a reformációra és a református egyházunk hitvallásainak 

megértésére és később annak hitbeli megvallására is. 

45 perc nemsokmindenre elegendő, de nem is kell itt sokminden történjen! Bőven elegendő ha csak 

éppen annyi történik ami szükséges ahhoz, hogy egy gyermek személyesen megismerje teremtő és 

megváltó Urát Jézusban, ezáltal önmagát és mindezek mellett pedig társait. Mindezt azért, hogy a 

későbbiekben az élet egyre nehezebbnél nehezebb kérdéseiben választ kapva eligazodjon, és hogy 

szeretetben növekedve Isten szerinti bölcsessége legyen döntéseket hozni az évek során elé kerülő jó és 

rossz utak között.  Hitoktatást is végző lelkipásztorként, férjként és apaként elngedhetetlenül fontosnak 

tartom gyermekeink hitben és egészséges nemzeti öntudatban való nevelését és neveltetését! Amely a 

nagy szavakon túl, valóságosan látható, hallható azaz megtapasztalható krisztusi módon van jelen 

szeretett iskolánk, gyülekezetünk, településünk de országunk életében. 

Testvéri szeretettel várva a találkoztást: 

      Máthé Zoltán ref.lelkipásztor (Zoli bácsi) és a gyülekezet. 


