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1-8. évfolyam 

 

1. évfolyam 

 János  3,16  memoriter szintű ismerete 

 A református köszönés ismerete. 

 Külső jegyek alapján a református templom sajátosságainak felismerése. 

A teremtéstörténet:  

Tudja azt, hogy a teremtett világ az Isten ajándéka. 

Tudja korosztályi szinten megfogalmazni azt, hogy ő Isten gyermeke és Isten szereti őt. 

Őstörténetek:  

Noé és a vízözön történetének korosztályi szintű ismerete 

Történetek Jézus Krisztusról:   

Az elveszett bárány példázatának korosztályi szintű ismerete 

A keresztelés sákramentumának megismerése. 

Karácsonyi, húsvéti, pünkösdi történetekkel kapcsolatos ismeretek. 

2. évfolyam 

Az ősatyák történetei:  

A következő történetek korosztályi szintű ismerete: Ábrahám elhívása 

Korosztálynak megfelelő módon mutassa be a következő személyeket: Ézsau, Jákób 

Tudjon példát mondani az Isten szerinti megbocsátásra, kibékülésre, Isten útján való járásra. 

Történetek Krisztusról: 

Az Úri imádság memoriter szintű ismerete. 

Tudja korosztályi szinten megfogalmazni az alábbi történeteket: Bartimeus története, Irgalmas 

samaritánus története, Naini ifjú története. 

Ünnepkörök: 

Karácsonyi, húsvéti, pünkösdi történetekkel kapcsolatos ismeretek. Advent, karácsony, 

napkeleti bölcsek, kereszt, emmausi tanítványok, pünkösd, etióp főember története.  

Tudja, mit ünneplünk húsvétkor és ismerje a húsvéti történetet. 



 

3. évfolyam 

Tudja saját szavaival megfogalmazni a gyülekezet fogalmának jelentését. 

Isten Egyiptomból új hazafelé vezeti a népét:  

Mózeshez kapcsolódó történetek ismerete: szabadítás, szabály, Tízparancsolat, szövetség, 

haza, Mózes, Kánaán, hálaadó imádság. 

Tízparancsolat rövidített változatának memoriter szerintű ismerete.  

Történetek Jézus Krisztusról:  

Jézus megment: a kapernaumi béna meggyógyítása 

Jézus megment: Jairus lányának feltámasztása 

Jézus megment: Zákeus története 

A farizeus és vámszedő 

A témakörökhöz tartozó bibliai történetek alapvető ismerete. 

Ünnepkörök:  

Tudja saját szavaival megfogalmazni a következőket: Jézus Krisztus a szabadító, Jézus 

Krisztus feltámadt, Pünkösd 

4. évfolyam 

Református keresztyénnek lenni:  

A következő fogalmakat legyen képes a saját szavaival értelmezni és példákat tudjon rá 

mondani: szolgálattevő, példakép, mit jelent Isten dicsőségére élni, etikus viselkedésmód az 

Interneten. 

Tudja azt, hogy a Biblia eredeti nyelvei a héber és a görög.  Tudja, hogy ki fordította le 

először magyarra az egész Szentírást eredeti nyelvből. 

Bírák kora:  

A tanuló ismerje és a saját szavaival meg tudja fogalmazni a következőket: honfoglalás, bíra. 

Gedeon, Ruth, Sámuel történeteinek ismerete. 

A Bírák  8,23 és 1Sámuel 16,7b memoriter szintű ismerete. 

Az egységes királyság kora:  

A következő bibliai történetek korosztályi szintű ismerete: Dávid és Góliát, Salamon 

bölcsességet kér. 

 A következő személyek korosztályi szintű ismerete: Saul, Dávid, Salamon.  



Történetek Jézus Krisztusról (a történetek korosztály szintű ismerete): 

Jézus csodát tesz: Lázár feltámasztása 

Jézus tanít: Az özvegyasszony két fillére 

Jézus tanít: A mustármag példázata 

Jézus tanít: A nagy vacsora példázata 

Elsőnek vagy utolsónak lenni: Példázat a főhelyekről 

Máté 11,28 memoriter szintű ismerte. 

Ünnepkörök:  

Advent, karácsony, virágvasárnap, húsvét, mennybemenetel ünnepe, pünkösd, Jézus pere, 

Jeruzsálem, Pilátus. Tudja azt, hogy mit ünneplünk virágvasárnapon és áldozócsütörtökön, 

ismerje az ide tartozó történeteket. 

5. évfolyam 

Református keresztyénnek lenni: 

Képes legyen értelmezni és a saját szavaival megfogalmazni a következőket: 

 Messiás, első gyülekezet, missziói utak, pogányok apostola, Luther Márton, Lídia, 

Röviden be tudja mutatni Pál apostol missziói útjait.  

Őstörténetek: 

A világ teremtése, Bűneset, Bábel tornya-  Ismerje a tematikai egységhez tartozó bibliai 

történeteket.  Segítséggel tudja megkeresni a témakörhöz tartozó bibliai igehelyeket. 

Legyen képes értelmezni, saját szavaival megfogalmazni és példát mondani a következőkre: 

bűneset, szabadság, szabadosság, nagyravágyás. 

Ószövetségi próféták: 

A következő bibliai történetek korosztályi szintű ismerete: Dániel az oroszlánok vermében, 

három ifjú a tüzes kemencében. A következő személyek korosztályi szintű ismerete: Illés, 

Dániel, Jónás. A kísértés fogalmának korosztályi szinten való megfogalmazása. 

Történetek Jézus Krisztusról: 

- Keresztelő János, Jézus Krisztus megkeresztelése, Lelki fegyverzet, Máté elhívása. 

- Példázatok: A magvető példázata, Az igazgyöngy példázata, A gonosz szőlőmunkások 

példázata 

- A következő fogalmak korosztályi szinten való megfogalmazása: Messiás, Krisztus, 

kísértés, érték. 



 

Ünnepkörök: 

Az egyházi év ünnepköreinek és a fő ünnepek összefoglaló ismerete. 

6. évfolyam 

Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal: 

Korosztályi szinten tudja megmagyarázni az alábbi fogalmakat: Anyaegyházközség, 

alkalmak, szolgálati területek, konfirmáció, Apostoli Hitvallás, egyház, Szentlélek, Teremtő 

Isten, Jézus Krisztus, váltságmunka, Istent dicsérő imádság, hallél zsoltár, Biblia felosztása, 

Biblia könyvei 

Az Apostoli Hitvallás memoriter szintű ismerete: 

A Tízparancsolat: 

A Tízparancsolat memoriter szintű ismerete.  

Tízparancsolat, szabályok, aranyborjú, bálványimádás, Góliát, Salamon, Dávid, Absolon, 

Káin és Ábel, Géházi, kapzsiság, bűnhődés, Nábót szőlője, Mózes, Dávid, Nábót személyének 

korosztályi szintű ismerete. 

Történetek Jézus Krisztusról: 

Szeretet, adós szolga, példázat, Samária, elfogadás, befogadás, tékozló fiú, megbocsátás, 

lepra, leprás, gyógyítás, hála fogalmak biblikus értelmezése korosztályi szinten. 

A tékozló fiú példázatának és a tíz leprás meggyógyítási történetének korosztályi szintű 

ismerete. 

Egyháztörténet: 

Augustinus, egyházatya, István király, magyar keresztyén egyház, szerzetesrend, Assisi 

Ferenc, reformáció, Luther Márton, Kálvin János, magyar reformáció, magyar református 

egyház személyek és fogalmak korosztály szintű ismerete. A reformáció fogalmának és 

jelentőségének az ismerete. 

Ünnepkörök: 

A reformáció és az úrvacsora fogalmának és jelentőségének az ismerete. 

 

 

 



7. évfolyam 

Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal: 

Egy szabadon választott magyar református személyének az ismerete, a 17-19. század 

legalább két magyar protestáns alakjának, nevének és munkásságának az ismerete.  

Tudja a gályarabok történetét a saját szavaival megfogalmazni. 

 2Tim 3,16 memoriter szintű ismerete. 

Fohász, ökumené, diakónia fogalmának korosztályi szintű ismerete. 

Isten hívása az Ószövetségben 

Ruth könyve, Ézsaiás, Jeremiás, próféták korosztály szintű ismerete. 

Saját szavaival tudja megfogalmazni az elhívás fogalmát és tudjon a tanultak alapján példát 

mondani rá. 

Történetek Jézus Krisztusról 

Boldogmondások 

Példázatok: Tíz szűz, Bolond gazdag 

Jézus gyógyítási történetei: Kapernaumi százados szolgája 

A bolond gazdag példázatának, a boldogmondásoknak, a tíz szűz példázatának, Kornéliusz és 

Péter történetének korosztályi szintű ismerete. 

Élet az apostoli korban (egyháztörténelem) 

Pál apostol és István vértanú személyének korosztályi szintű ismerete. 

Pál apostol missziói útjai közül legalább három állomás ismerete. 

Ünnepkörök 

A húsvéti és pünkösdi ünnepkör fogalmi és tartalmi ismerete. 

 

8. évfolyam 

Ismerkedés a Bibliával és a reformátussággal 

Ravasz László vagy Kiss Ferenc személyének és munkásságának korosztályi szintű ismerete. 

A misszió fogalmának korosztályi szintű ismerete. 

Fel tudjon sorolni legalább két országot, ahol magyar református gyülekezetek vannak. 



 

Isten formáló kezében (önismereti témakör) 

Férfi, nő, nemi identitás, szolgálat, szeretet arca, szeretettípusok, szeretetnyelvek, média 

hatásai, számítógép, virtuális világ, Internet, TV, nyomtatott sajtó- tudja megfogalmazni saját 

véleményét a fenti kulcsfogalmakról. 

Képes legyen értelmezni és példákat mondani a média, a számítógép és az Internet pozitív és 

negatív hatásaira. 

1Korintus 13 memoriter szintű ismerete. 

Történetek Jézus Krisztusról 

A talentumok példázatának, a búza és a konkoly példázatának, valamint a gazdag ifjú 

történetének korosztályi szintű ismerete. 

A Máté 5,13-16 memoriter szintű ismerete. 

Az úrvacsorai bűnvalló imádság memoriter szintű ismerete. 

Ünnepkörök 

Galata  5,22-23 memoriter szintű ismerete. 

Az egyházi év ünnepköreinek, ünnepeinek és azok tartalmának ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


