
9. évfolyam 
Biblikus alapismeretek - Ószövetség 

 

A 9. évfolyamban elsődleges cél a Bibliának, mint Isten üzenetének a megismerése, ebbe 

természetesen már nem csak és elsősorban a Szentírási történetek ismerete tartozik bele, igaz 

tekintettel kell lennünk arra a tényre is, hogy a tanulók egy része általános iskolában nem, vagy 

csak rövid ideig tanult hittant, illetve nem mindenki emelt óraszámban tette ezt. Feladat a 

hiányos ismeretek pótlása, illetve az általános iskolai tanulmányok során megszerzett Szentírási 

ismeretek bővítése, mélyítése. 

Cél- és feladatrendszer 

a.) Oktatási cél: A tanulók ismerjék meg a Szentírást, annak szerkezetét, a környezetet, amiben 

keletkezett. Legyenek tisztában a legfontosabb ószövetségi elbeszélésekkel, azok erkölcsi 

üzenetével, ismerjék az ószövetségi ember gondolkodásának sajátosságait. A megszerzett tudás 

alapján képesek legyenek értően olvasni az Ószövetséget. Törekednünk kell arra is, hogy a 

tanulók észrevegyék az elbeszélések Újszövetségre mutató jellegét. Mivel a Biblia ismerete 

szerepel az irodalom tantárgy ismeretei között, illetve rendelkeznek átfogó történelmi 

ismerettel, tudatosítani kell bennük az üdvtörténeti jelleget, illetve rámutatni a Biblia és a 

nyugati művelődéstörténet szoros kapcsolatára. 

 

b.) Nevelési cél: Tudatosítanunk kell bennük, hogy miként az ószövetségi ember élete, az ő 

életük is Isten kezében van. Vegyék észre az Ószövetség örök erkölcsi tanításait, kezdjék el 

kialakítani a keresztény emberre jellemző értékrendet. Lássák és értsék, hogy amint ez az 

Ószövetségben is egy hosszú és nehéz folyamat volt, néha nehézségekkel és bukásokkal, 

ugyanúgy a saját életükben is számíthatnak e nehézségekre, de legalább ennyire Isten 

megbocsátó irgalmára, vezetésére is. 

 

 

Ellenőrzés, mérés, értékelés:  

Az iskolai hittan tantárgy értékelése az adott intézmény pedagógiai programjában megtalálható 

többi tantárgy értékelésének módjával megegyező. 

Az ellenőrzés, értékelés a tantervi követelmények teljesítésére irányul, független a tanuló 

személyes meggyőződésétől, vallási elkötelezettségétől. Szóbeli feleletek és írásbeli 

dolgozatok formájában ellenőrizzük az elsajátított tudásanyagot. Tanegységekként témazáró 

dolgozatot íratunk. Értékeljük a tanulók órai aktivitását, szorgalmi feladatait, füzetvezetését. A 

hittan tantárgyból is 5 osztályzattal minősítjük a tanulók tudását.  
 

Az 9. évfolyamon a katolikus hittan tantárgy alapóraszáma: 72 óra. Az egyes témakörökhöz írt 

óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló 

számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra, 

felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre. 

 

 

 

 



 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

TÉMAKÖR JAVASOLT ÓRSZÁM 

Szentírási bevezető 20 

Őstörténet 10 

Pátriárkák 5 

A Szövetség, Tízparancsolat 10 

Bírák, királyok 5 

Próféták 10 

Szabadon felhasználható (ismétlés, gyakorlás, 

ünnepi órák) 

12 

összesen 72 

TÉMAKÖR: Bibliai bevezetés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 megismeri a Biblia fogalmát, keletkezését, felépítését és használatát 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tájékozódni tud a Szentírásban 

 részben megérti azt a sajátos gondolkodási módot, ami az Ószövetséget jellemzi 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Ismerje a Bibliát, mint a kereszténység szent könyvét, Isten üzenetét. Ószövetség és Újszövetség 

fogalma, műfaji sajátosságok.  

A Biblia sugalmazott könyv – a hitelesség kérdése 

Szerkezeti felépítés, a Biblia nyelvei, fordításai, egyes igehelyek megkeresésének logikája, 

alkalmazása. 

A Biblia földje, alapvető ismeretek a Szentföldről (elhelyezkedés, földrajzi sajátosságok, a korabeli 

ember élete, és az ebből fakadó sajátos gondolkodási mód). 

Biblia és történelem – a bibliai koroknak megfelelő történelmi korok, események párhuzamai. 

Biblia és a korabeli mítoszok közötti különbségek. 

FOGALMAK 

Biblia, kinyilatkoztatás, sugalmazás, kánon, mítosz 

 

 

 



 

 

 

 

TÉMAKÖR: Őstörténet 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 felismerje a teremtett világ rendezettségét 

 életkori sajátosságainak figyelembevételével ismerje és értse meg a szöveg teológiai 

üzenetét, képes legyen megérteni, hogy hit és tudomány nem ellenkezik egymással 

 megismerje a bűn, kísértés keresztény értelmezését 

 képes az egyéni felelősség tudatosítására szavaiban és tetteiben 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri a teremtéstörténetet és a bűntörténeteket, értelmezni képes azok lefontosabb 

mondanivalóját 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A tanulók ismerjék meg, és tudják elhelyezni az ókori világképben a hat napos teremtéstörténetet. 

Tudjanak különbséget tenni a történelmi hitelesség és a kinyilatkoztatott igazság között. Ismerjék meg 

a bűntörténetek szimbolikáját. 

Teremtéstörténet és evolúció, teológia és tudomány. Összehasonlítás, értékelés. 

Az emberi szabadság, szabad akarat különleges értéke. Kísértés és bűn, a bűn következményei, 

alapvető teológiai ismeretek az ószövetségi történet alapján 

A megváltás ígérete (protoevangélium) és ennek jelentősége az ószövetségi nép életében.  

FOGALMAK 

bűn, áteredő bűn, kísértés, megváltás 

TÉMAKÖR: Pátriárkák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 megérti a hit és hitetlenség következményeit 

 képes az üdvtörténeti kontextusban szemlélni az adott Bibliai szakaszt, megérti annak 

jelentőségét a választott nép életében, történetében 

 a szövetség, az ígéret és a próbatétel fogalmának kialakítására, jelentőségének megértésére 

 képes az egyéni felelősség tudatosítására, az erkölcsi ítélőképesség fejlesztésére 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismerje Ábrahám, Izsák és Jákob történetét, és azok legalapvetőbb üdvtörténeti üzenetét 

 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Hit és engedelmesség kapcsolata. Irgalmas Istenkép erősítése.  

FOGALMAK 

választott nép, pátriárka, ősatya, áldozat, szövetség, ígéret, próbatétel, előkép, elsőszülöttségi jog 

TÉMAKÖR: A SZÖVETSÉG, TÍZPARANCSOLAT 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 ismerje a történetekben szereplő jelképeket és jelentésüket 

 felismerje Isten üdvözítő tervének folytonosságát  

 képes legyen megérteni a megmenekülés és a szövetség jelentőségét a választott nép 

történetében 

 tisztában legyen a legalapvetőbb újszövetségi párhuzamokkal 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismerje Mózes történetét és a tízparancsolatot, valamint a szövetségkötés jelentőségét, és 

megtartásának nehézségeit  

 a választott nép hűtlenségének következményeit 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Isten megszólíthatósága Mózes történetén keresztül: égő csipkebokor, tíz csapás, Egyiptomból való 

kivonulás, pusztai vándorlás és szövetségkötés. 

A Tízparancsolat és jelentősége Izrael életében és a mi életünkben.  

Jelképek megismerése, értelmüknek tisztázása: bárány – húsvéti bárány, kovásztalan kenyér, manna, 

fürjek, rézkígyó, szent sátor, szövetség ládája 

FOGALMAK 

kovásztalan kenyér, manna, szent sátor, szövetség ládája, Ígéret földje 

TÉMAKÖR: Bírák, királyok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 az Istentől kapott erőről és üzenetről tapasztalatokat szerezzen 

 legyen tudatában, hogy neki is prófétai küldetése van 

 megtapasztalja azt, hogy Isten bűneink ellenére is szeret minket, sőt, Ő még a rosszból is tud 

jót kihozni 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismerje a tanult bírák és királyok nevéhez fűződő történeteket 

 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A bírák és a királyok, illetve történeteik megismertetése (Józsue, Gedeon, Sámson, Sámuel, Saul, Dávid, 

Salamon). Jelentőségük Izrael történetben és az üdvtörténetben 

Annak tudatosítása, hogy az Istentől kapott erőt milyen célokra kell használnia az embernek.  

A próféta feladatának helyes megértése.  

Dávid hitének nagysága, Salamon jelentősége,  királyság kialakulásának és fejlődésének története, a 

Jeruzsálemi templom és annak jelentősége a zsidó nép életében 

FOGALMAK 

bíra, király, felkenés, bálványimádás, Baál, filiszteusok, midiániták, zsidó templom, próféta 

TÉMAKÖR: Próféták 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 fedezze fel saját prófétai küldetését 

 alakuljon ki benne a készség, hogy figyeljen a népét féltő, szeretettel vezető és minden 

problémára válaszoló Úr szavára 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismerje a nagyobb próféták neveit és a próféta szerepét 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Próféták (Illés, Izajás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel). 

A királyság intézményének válsága, az ország kettészakadásának története és következményei. 

Messiási jövendölések. 

A próféta feladatának helyes megértése, ismeretek bővítése. 

A babiloni fogság okának megértése. 

 

FOGALMAK 

jövendölés, beteljesedés, Messiás, Emmánuel 

 

  



10. évfolyam 
Újszövetség 

 

Tankönyv:  

 

 

Cél- és feladatrendszer 

 

a) Általános oktatási cél: szemelvények tükrében Jézus életének, tanításának, csodáinak 

bemutatása, és annak szemléltetése, hogy az ősegyház tagjai miként tapasztalták meg Jézus 

Krisztusban az ószövetségi ígéretek és várakozások beteljesülését. 

b) Általános nevelési cél: az újszövetség üzenetét a tanuló képes legyen önmagára, saját 

életére alkalmazni. 

 
A témakörök áttekintő táblázata: 

TÉMAKÖR JAVASOLT ÓRSZÁM 

Általános bevezetés 15 

Jézus élete és tanítása  15 

A Húsvéti esemény 10 

Apostolok cselekedetei 10 

Szent Pál élete és tanítása 15 

Szabadon felhasználható 7 

összesen 72 

 

 

 

Témakörök 
 

 

1. témakör Általános bevezetés  
 

Bibliai alapfogalmak (Szentírás, kinyilatkoztatás, sugalmazás) ISMÉTLÉS 

 

A Biblia felépítése (Ószövetségi és Újszövetségi könyvgyűjtemények) ISMÉTLÉS 

BIBLIAKEZELÉS (gyakorlás). Az Ósz. keletkezése (ismétlés) 

 

Az Úsz. keletkezése (kiknek íródtak az evangéliumok, alapvető üzenet)  



Szinoptikusok és János - különbségek, hasonlóságok, megbízhatóság kérdése 

 

Irodalomtörténeti bevezető az Újszövetségbe 

 

Általános bevezető az újszövetségi üdvtörténetbe 

 

Jézus életének történeti keretei (Római Birodalom, a zsidó nép élete és vezetői, fontos 

események, adatok, személyek Jézus életével kapcsolatban) ezen ismeretek párhuzamba 

állítása a már megszerzett történelmi-irodalmi ismeretekkel 

 

Jézus élettörténetének hétköznapi keretei (élet az Újszövetségi Izraelben) 

 

Az evangélisták személye és élete  

 

Az evangéliumok rövid keletkezéstörténete, és annak hatása az evangéliumban leírtakra. 

 

Az apokrif iratok problematikája 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 Átismételje az előző évben tanultakat a Biblia fogalmát, keletkezését, felépítését és 

használatát illetően 

 tájékozódni tud a Szentírásban 

 áttekintő képet kapjon a Jézus korabeli Izrael életéről, melyek meghatározták a jézusi 

működés kereteit 

 tisztában van a négy evangélium különbségeivel, és értékével 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Újszövetség fogalma, műfaji sajátosságainak ismerete  

A Biblia és ezen belül az Újszövetség sugalmazott könyv. 

Szerkezeti felépítés, egyes igehelyek megkeresésének logikája, alkalmazása. 

 

FOGALMAK 

Biblia, kinyilatkoztatás, sugalmazás, kánon, evangélium, szinoptikus, apokrif 

 

 

2. témakör Jézus élete és tanítása 
 

Nem elsősorban a történetek ismerete a cél (ezt korábbi, általános iskolai) 

tanulmányokból már feltételezzük, hanem azok megértése, teológiai üzenetük 

elmélyítése! 

 

Keresztelő János (az utolsó próféta, hírüladása, szülei, Benedictus) 

 

Jézus születése (angyali üdvözlet, Magnificat, Betlehemi események)  

 

 Jézus követése (az első tanítványok meghívása, Jézus és apostolai) 



  

Jézus tanítása Isten Országáról (nem hely, hanem állapot, már most elkezdődik, én is 

építem/rombolom) 

 

Példabeszédek (általános bevezető, miért így tanít Jézus?) 

 

 JAVASLAT: legalább három példabeszéd feldolgozása 

1. Tékozló fiú 

2. Magvető 

3. Irgalmas szamaritánus 

 

A vámosok és bűnösök barátja – Isten irgalmas szeretete  

 Zakeus, bűnös asszony (Jn 8, 1-11) 

 

A csodák (általános bevezető, miért tesz csodákat? A hit felébresztése) 

 

 JAVASLAT: legalább három különböző típusú csoda megismerése  

1. Gyógyítás 

2. Vihar lecsendesítése 

3. Lázár feltámasztása 

 

  
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 Ismeri Jézus életének kereteit, legfontosabb eseményeit, párhuzamba állítva a már 

megszerzett történelmi ismereteivel, Ismeri Jézus tanításának leglényegesebb üzeneteit, 

megérti azok legfontosabb teológiai üzenetét 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Jézus tanítása, történetek és szemelvények ismeretében sajátos keresztény értékrend kialakulása 

kezdődik meg illetve folytatódik a tanulók életében. 

 

FOGALMAK 

Apostol, példabeszéd, csoda,  

 

 

3. témakör a Húsvéti esemény 
 

 Úton Jeruzsálem felé (Lázár feltámasztása /ismétlés/; kihívás a főpapoknak) 

 

Virágvasárnap – bevonulás Jeruzsálembe (templom megtisztítása) konfliktus a 

főpapokkal 

 

Nagycsütörtök – lábmosás, Utolsó vacsora, Getszemáni kert 

 

Nagypéntek – Pilátus ítélete, megostorozás, kereszt, Jézus temetése 

 

HÚSVÉT – asszonyok a sírnál, tanítványok a sírnál, az első találkozás (az utolsó vacsora 

termében) 



 

A Feltámadott megjelenései (genezáreti tó, Péter vallomása – egyháza vezetőjévé teszi) 

 

Mennybemenetel – keresztelés parancs 

  

 Az első pünkösd (ApCsel) 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 Ismeri Jézus életének utolsó heteit, tisztában van ennek legfontosabb eseményeivel, és azok 

teológiai jelentőségével (pl.: Utolsó vacsora – első szentmise, papság megalapítása, 

oltáriszentség elrendelése; Kereszthalál – áldozat, megváltás) 

 Képes párhuzamba állítani e napok eseményeit az ószövetségi előzményekkel 

 A szentírási szövegekből kiindulva, azokat értelmezve képes érvelni a feltámadás mellett 

(alapvető apologetika) 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Keresztény értékrend erősítése, a megváltottság ajándékának és fontosságának tudatosítása, a 

másokért vállalt áldozat jelentőségének megértése. 

 

 

4. témakör: Az Apostolok Cselekedetei  
 

Az ősegyház élete 

 

István diakónus halála 

 

Saul élete és megtérése 

 

Pál missziós útjai  

 

Az első zsinat és annak jelentősége 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 Ismeri az ősegyház életének legfontosabb mozzanatait (liturgia kialakulása, testvéri 

közösség, apostoli hierarchia) 

 Történelmi tanulmányai és Bibliai olvasmányai alapján felismeri és megérti az egyház 

kezdeti éveinek nehézségeit és örömeit és mindezek hatását a ma Egyházának életére és 

gondolkodására 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az ősegyház és a mi közösségi életünk eltérései és párhuzamai megismerésével meghívást kap a 

közösségi életre, a közösségben végzett szolgálatok vállalásával pedig fontosnak érzi magát, és 

rádöbbenhet, az Egyházban minden feladatnak, a legapróbb munkának is hatalmas értéke és 

jelentősége van.  



 

5. témakör: Pál apostol levelei 
 

Pál apostol levelei (általános bevezető)  

 

Pál tanítása (Krisztus megváltó áldozata – pl. Fil 2,5-11; az egyházról – 1Kor 12,12-27) 

 

Katolikus levelek  

 

 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  

 Ismeri a levelek keletkezésének, megírásának legfontosabb motívumait, körülményeit 

 Jól kiválasztott szemelvények alapján tisztában van azok legalapvetőbb hitbéli és erkölcsi 

tanításaival, jelentőségével a mai keresztény életben 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Bibliai tanulmányok lezárultával felismeri és megérti a Szentírás sajátos helyzetét és szerepét 
a keresztény liturgiában, imaéletben, mindennapokban. A megszerzett ismeretek és élmények 
birtokában megértheti, hogy a Biblia nem egy „régi könyv” hanem ma is Isten élő, ható, átalakító 
üzenete. 

 

Ajánlott irodalom (kiemelve az általunk ajánlott!) 

Szent István Társulat Bibliakommentár sorozat 

W. Egger: Bevezetés az Újszövetségbe 

W. Egger: Olvassuk közösen a Bibliát 
Alszeghy Zoltán: A kezdetek teológiája (Róma, 1979.) 

Haag, H.: Bibliai lexikon (Budapest, 1989. SZIT) 

Kis Bibliai Atlasz (Budapest, 1991., Kairosz) 

Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetség könyveibe Szent István Társulat 2019) 
Kocsis Imre: Lukács evangéliuma (Szent István Társulat, 1995) 

Kremer, J.: A halottak jövője (Budapest, 1991. SZIT) 

Léon-Dufour, X.: Biblikus teológiai szótár (Róma, 1976.) 
 

 


