
Evangélikus hit- és erkölcstan 
 

 

Miben különbözik az evangélikus hit- és erkölcstan az erkölcstantól? 

 

Az evangélikus hit- és erkölcstanórán foglalkozunk mindazokkal a témákkal és 

kérdésfelvetésekkel, amelyeket az erkölcstanóra tárgyal. Például: Ki vagyok én? Hol a 

helyem a családban, az iskolában, a közösségekben? Mit jelent a hazaszeretet? Mindezeket a 

kérdéseket azonban a Biblia tanítása és egyházunk évszázados hagyományai alapján vesszük 

sorra, de ennél több, az életünk egészére vonatkozó kérdésekről is tanulunk. Például: 

Hogyan tapasztalható meg Isten szeretetének ereje? Mitől teljes az életünk? Milyen értékeket 

közvetít a Biblia? 

 

Miben különbözik az evangélikus hittan a más felekezeti hittanoktól? 

 

Az órákon a diákokat az életük kérdésein keresztül juttatjuk el a Biblia, valamint a 

kereszténység, azon belül is az evangélikus egyház tanításának és történetének ismeretéhez. 

A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a személyes lelki és érzelmi fejlődés 

elősegítésére, továbbá az erkölcsi érzék mélyítésére is. 

 

Mit tanulnak a gyerekek az evangélikus hit- és erkölcstanórán? 

 

Az evangélikus hit- és erkölcstanórák fő témakörei: Jézus életének és tanításának 

megismerése; önismeret; emberi kapcsolatok; a közösség és a környezet jelentősége 
életünkben. 

 

Milyen az evangélikus hitoktatás gyermekképe? 

 

Jézus Krisztus példaként állította elénk a gyermekeket. „Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az 

anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsolt 127,3). A ránk bízott gyermekek ezért Isten 

kegyelmének jelei a számunkra, kiknek élete és személyisége a keresztény nevelés során 

teljesedhet ki igazán. A tanórákon családias légkörben, a gyermekek alapvető kíváncsiságára 

építve kerülünk közelebb a Biblia történeteihez és a bennünket körülvevő világ 

megbecsüléséhez. Az egyéni képességek és igények figyelembevételével alakítjuk ki az órai 

munka menetét és a csoportközösséget. 

 

Mi az evangélikus hittan célja? 

 

Az evangélikus hittan célja, hogy tanítványaink olyan alapos bibliaismerettel rendelkező, az 

egyház tanítását és a keresztény kultúrát ismerő, önálló gondolkodásra, önértékelésre és 

önkritikára képes, keresztény erkölcsű felnőttek legyenek, akik tudnak választani jó és rossz, 

igaz és hamis, helyes és helytelen között, és akik egyházukhoz hű és hazájukhoz ragaszkodó 

emberként élik életüket 

 


