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A Biblia a kereszténység alapműve, az 
európai kultúra egyik fundamentuma, 
s mint ilyen, hazánkban is az általános 
műveltség része. A hit- és erkölcstan órák 
tananyagát ezért úgy alakítottuk ki, hogy 
az a társadalom bármely rétegéhez, kö-
zösségéhez, egyházához tartozó, vagy 
akár nem hívő szülők gyermekei számára 
egyaránt hasznos lehessen. Elsődleges cé-
lunk a Szentírás és az arról való kreatív, 
modern és szabad gondolkodás megsze-
rettetése a diákokkal, a Biblia történetei-
nek és szellemi-erkölcsi üzenetének közös 

feltárása, a bibliaismeret elmélyítése. 
Hitoktatóink az alapoktól indulva, minden 
korosztályt a maga szintjén vezetnek be 
az Ó- és Újszövetség izgalmas világába. 
Alsó tagozatban ez bibliai képeskönyvek, 
munkafüzetek, játékok, rajzfi lmek, fi lmek 
megtekintése, a bibliai történetek színda-
rabszerű megjelenítése, órai beszélgeté-
sek, interaktív munka keretében történik. 
Felsőben pedig egy, a teljes Szentírást 
hitelesen átfogó képregénysorozat tan-
könyvként való használatával ismételnénk 
meg ugyanezt magasabb szinten.
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          Illés a tüzes szekéren

A Hit Gyülekezete 1979-ben kezdte meg működését. Tíz év illegalitást követően 1989-ben vált bejegyzett egyházzá, 2012-ben pedig az új egyházügyi 
törvény az elsők között ismerte el. A közösség a világszerte mintegy 600 millió hívőt számláló pünkösdi-karizmatikus megújulás része. Magyarország 
negyedik legnagyobb egyházaként közel 100 ezres aktív tagsággal rendelkezik, itthon és a határokon túl több mint 250 helyi gyülekezete működik. 
Szeretetszolgálata egész évben a szükségben levők megsegítésén dolgozik. 
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Mivel fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek egész életükben pozitívan viszonyuljanak a Bib-
liához, kedveljék azt, és később, önállóan gondolkodó emberként is újraolvassák, szeret-
nénk elérni, hogy iskolai éveik alatt ez legyen az egyik kedvenc tantárgyuk. Egyházunk 
hit- és erkölcstan oktatásában való részvétel a tanulmányi előírások teljesítésén túl sem a 
diákoknak, sem szüleiknek nem jelent semmiféle további kötelezettséget.

A Hit Gyülekezete hit- és erkölcstan oktatására a szülők gyermekük általános 
iskolájában jelentkezhetnek.

További információk:
www.hiteserkolcstan.huA Hit Gyülekezete hazánk egyik legkiterjedtebb oktatási tevékenységet folytató egyháza. 

Saját alapítású, államilag elismert iskoláiban közel ötezer diák tanul a keresztény erkölcsiség normáinak megfelelően. 
Az egyház mesterdiplomát adó teológiai főiskolája, a Szent Pál Akadémia az ország legnagyobb létszámú hittudományi intézménye. 
Hit- és erkölcstan oktatóink valamennyien itt szereztek szakirányú végzettséget.
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         Jézus lecsendesíti a szeleket és a tengert


