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Idő. Kegyelem. 
Kegyelmi idő. Eljövetel. 

Advent
Kairos, amikor a 

szívünket ünneplőbe 
öltöztethetjük. Milyen a 
lelkünk ünnepi ruhája?
Erre az adventre és a 

közeledő karácsonyra az 
RPI minden munkatársa 
nevében a következőt 

kívánom mindazoknak, 
akik velünk tartottak az 

év során:
Készüljön a „lelki ünneplő

ruhánk” békességből, 
örömből, reménységből, 
az Örökkévaló Istenre 

való szüntelen 
odafigyelésről!

Dr. Szászi Andrea,
katechetikai 

igazgatóhelyettes
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AKTUALITÁSOK
Az ünnepre készülve a decemberi hírlevélben
néhány ötleGel szeretnénk gazdagítani az
olvasóinkat. A rövid képzési
élménybeszámolókról és a 2022-es év
eredményeiről részletesebben a januári,
évkezdő és áGekintő számunkban adunk majd
részletesebb tájékoztatást. Januárban új rovaGal
bővülünk: az Oktatási Szolgálat aktuális híreivel
is találkozhatnak az olvasóink.
Köszönjük azt, hogy 2022-ben, a hiGanoktatás
évében is együG szolgálhaGunk!



Ha kinézünk a református iskola ablakain itt Hajdúböszörményben, a Bocskai téri

gyülekezet méltóságteljes templomát láthatjuk, magas tornyával. Néha azt is a toronyórára

pillantva ellenőrzöm, hány perc van még hátra a hittanórából. Templom és iskola egységet

alkot a gondolkodásunkban – ezért érezzük úgy újra és újra, hogy keresnünk kell a

lehetőségeket arra nézve, hogyan segítsünk abban, hogy az iskolánkat választó családok

otthon érezzék magukat a gyülekezetben, a gyülekezeti tagok pedig megélhessék

felelősségüket az intézményben ránk bízottak iránt.

Közös utunk a közös tervezéssel kezdődik. Mindkét oldalról komolyan kell

vennünk az iskolában, ill. a gyülekezetben folyó élet sajátos lüktetését. Az ünnepi időszak és

az egész tanév terveit úgy formáljuk, hogy a gyülekezet missziói munkaterve és az iskola

programterve, az egyes időszakokban hangsúlyos feladatai egyaránt szemünk előtt vannak. A

lelkészek és az iskolavezetés együtt gondolja át, mit miért szeretnénk, mi az, amire vágyunk,

mi az, amihez igazodunk, és mi az, ami már sok lenne. Fontosnak tartjuk, hogy a hitéleti

alkalmak ne kötelező elvárásként merüljenek fel, hanem olyan hagyományként vagy új

próbálkozásként, amelyben jó szívvel veszünk részt.

Vannak olyan szokásaink, amelyek egész évben a kapcsolatfelvétel kereteit

nyújtják. Minden iskolás gyermek hazaviszi két havonta, így az ünnep előtt is a „Testvérek”

című gyülekezeti újságot. Havonta egyszer családi istentiszteleten, szenteste karácsonyi

istentiszteleten vehetnek részt a gyülekezettel együtt a gyermekek és szüleik. A rendszeres

istentiszteleti alkalmakon túl kéthetente, szerdán este „Apaklubba” várjuk az édesapákat. A

hónap másik két szerdáján pedig „Hazaváró körben” találkozhatnak az anyukák, mielőtt

hazaviszik gyermekeiket az iskolából. Vannak szülők, akik a hétfő reggeli áhítatokra

maradnak velünk, és kezdik elcsendesedéssel a hetüket. Rendkívül nehéz olyan időpontot

találni, amely a családok életéhez illeszthető. Az idejüket odaszánó, mély érdeklődéssel

érkező szülők viszont, ha kevesen is, lelkileg feltöltődve, a találkozás és a tapasztalatcsere

örömével mennek tovább.
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Hogyan ünnepelhetnénk együtt?

Intézményünk és gyülekezetünk adventi, karácsonyi találkozásai



Advent idején a 7-8. osztályosokat hívja a gyülekezet ifi csoportja egy társasjáték-

délutánra. Egyik adventi vasárnap délelőtt az istentisztelet után a „Maradj még”

program keretében adventi asztali díszt készítenek a gyerekek, a szülők pedig kávé, tea,

süti mellett beszélgethetnek. A 3. évfolyam osztályai számára szervezett imasétán a

hitoktatók, lelkészek, az egyes osztályok pedagógusai együtt forgolódnak a gyerekek

között a gyülekezeti imakör tagjaival. Hasonló alkalmakra kerítünk sort húsvét előtt a 4.,

pünkösd előtt az 5. évfolyammal.

A karácsonyi készülődés része az ajándékozás is. Egységesen a Református

Szeretetszolgálat Szeretetdoboz akciójához kapcsolódtunk az idei adománygyűjtéssel,

egymást erősítve abban, hogy hálás szívvel ajándékozzunk meg nálunk hátrányosabb

helyzetben élő családokat.

A járványhelyzet idejéből megőrzött szokás, hogy a gyülekezet vezető lelkésze egy sms-

ben köszönti a szülőket az ünnepek alkalmával. A karácsony előtti hetekben az

iskolások is készülnek arra, hogy az ünnepi istentiszteletek résztvevőinek valamilyen

aprósággal kedveskedjenek, amikor maguk is ajándékcsomagot kapnak. Egy szépen

díszített igés könyvjelző, egy személyes, kézzel írt jókívánság mindenkit mosolyra

fakaszt. Idén egy karácsonyi tablót készítünk magunkról, ajándékba az értünk imádkozó

gyülekezeti tagoknak. Az osztályok csoportképei mellett a gyerekek aláírása, köszöntő

szavai, jókívánságai szerepelnek majd a templom két bejáratánál.

Hisszük, hogy a számontartás, a figyelem, a személyes találkozások minden formája

előrevisz bennünket abban, hogy a hozzánk tartozókhoz eljusson Isten Krisztusban

közénk jött szeretete.

Pluhár Gáborné Szűcs Enikő, iskolalelkész 
Hajdúböszörményi Baltazár Dezső Református Általános Iskola 

Hajdúböszörmény Bocskai téri Református Egyházközség
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Kerülj közelebb Krisztushoz! –

karácsonyi készülődés középiskolában

Advent első vasárnapjával elkezdődött az egyházi év és a karácsonyi ünnepkör.

Igyekszünk ünneplőbe öltöztetni az otthonunkat, az iskola osztálytermeit és szívünket

is.😊

Az adventi időszak egyaránt jelent vigaszt és feladatot is. Vigasztalást jelent, mert Isten

szeretete egészen közel jön hozzánk és bátorítást ad. Az Úr küldötte örömhírt hoz a

szegényeknek, szabadulást hirdet a foglyoknak és a megkötözöttek szabadon

bocsátását kezdeményezi. (Ézs 61,1–2)

Az eljövendő Krisztusra való várakozás feladatot is ad. Feladatunk pedig, hogy

közelebb kerüljünk Hozzá. A sokféle elfoglaltság mellett legyen hangsúlyos az Ő

jelenléte.

Mit ünnepelsz karácsonykor?

Egyszerűnek és könnyen megválaszolhatónak tűnhet számunkra ez a kérdés. A

közvélemény azonban egyáltalán nem egységes a témával kapcsolatban. Érdemes

megkérdezni a tanulóinkat is, hogy ők hogyan ünnepelnek karácsonykor és mit is

várnak az ünneptől? Meglepő válaszokat kaphatunk a hittancsoportokban. A kialakult

beszélgetés jó lehetőséget ad, hogy a karácsony igazi jelentését is feldolgozzuk.

A téma bevezetéséhez, motiváláshoz, ráhangoláshoz ajánlom a „Keresztény élet portál”

interjúit. A videókban néhol komikus néhol elgondolkodtató megjegyzések hallhatók.

Az itt található linkeken keresztül megnyithatók a tartalmak:

https://www.youtube.com/watch?v=aUQU5Rn9Sew

https://www.youtube.com/watch?v=ZYPxDPn-fLY
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https://www.youtube.com/watch?v=aUQU5Rn9Sew
https://www.youtube.com/watch?v=ZYPxDPn-fLY


Az Újszövetségi Bibliaismeret alapmodul – A testté lett Ige, Jézus Krisztus már az

alcímében is jelzi a legfőbb üzenetet. Egy-egy óra erejéig minden évfolyamon érdemes

újra feldolgozni a modulfüzet második témáját (Jézus Krisztus születése). A dogmatika

alapmodul pedig a Megváltó személyét emeli ki a hetedik és nyolcadik leckében (A Fiú

Isten). Mindkét alapmodul online olvasható az alábbi linken:
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http://rpi.reformatus.hu/alapmodulok

Te melyik figura vagy a képen? 

A Blob Tree karácsonyi munkalapjaival

játékos formában a személyes motivációt és

az ünnephez való hozzáállást is mérhetjük.

A rajzokon kiválaszthatják a tanulók, hogy

melyik figurával tudnak azonosulni, illetve

melyik karakter jellemezi most őket. Az

eredeti képet sajnos nem adhatjuk közre

szerzői jogok miatt. A teljes csomag

megvásárolható itt:

https://www.blobtree.com/collections/all

A honlapon különböző témákhoz is

kereshetünk munkalapokat.
(A kép illusztráció Blob nativity a Blob
christmas csomagból)

Mit jelent számodra a várakozás?

Ez a kérdés karácsony közeledtével nagyon időszerűvé válik. A kérdés

megválaszolásához, a téma hosszabb kifejtéséhez lehet segítségünkre az itt olvasható

néhány egyszerű mondat.

http://rpi.reformatus.hu/alapmodulok
https://www.blobtree.com/collections/all


•

•
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Ezeket a mondatokat kinyomtathatjuk, és kis cetlikre vághatjuk. A hittanóra elején

mindenki választhat egy „várakozós” mondatot, azt, ami neki tetszik, ami éppen

megszólítja, amihez személyesen kapcsolódni tud. Természetesen ki is lehet egészíteni

az itt található mondatokat.

Ezt követően a tanulók kisebb csoportokban megoszthatják egymással választásukat és

kifejthetik véleményüket a várakozással kapcsolatban. (Ha kis létszámú csoporttal

dolgozunk, beszélgethetünk akár együtt is.)

Milyen karácsonyi zenét hallgatsz?

Az előző hírlevélben ajánlo1unk adven5, karácsonyi énekeket. A Kaláka együ1es

YouTube csatornáján 34 videót találhatunk még a témában.

Ezen a linken elérhető: 

h1ps://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLGQmppUix3UjHc0KBrf53QBHv

PSdJsULl

Áldo1 karácsonyt kívánok!

Csőri-Czinkos Gergő

kateche5kai szakértő

A várakozásnak mindig célja van.

A várakozás tele van reménnyel.

A várakozás időt ad a felkészülésre.

A várakozás segíti az egymáshoz
kapcsolódást.

A várakozás megteremti a befelé
fordulást.

A várakozás lehetőség az Istenre
figyelésre.

A várakozásban benne van az izgalom.

A várakozásban benne van a nyugalom.

A várakozásnak mindig jutalma van.

A várakozás úton levés.

A várakozásban magam döntöm el, hogy
mire nyitom ki a szívemet.

A várakozásban magam döntöm el, hogy
mire mondok nemet.

A várakozás az én lehetőségem.

A várakozás alatt jobbá tudok válni.

A várakozás rólam szól.

A mondatok Vinczéné Bajnok Orsolya, RPI 
munkatárs 2022.11.28-ai áhítatából valók. 

https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLGQmppUix3UjHc0KBrf53QBHvPSdJsULl
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A linkek elérhetősége a felületünkre való bejelentkezés után érhetőek el. Ha mégsem

sikerül a linken keresztül elérni az adott énekeket, játékokat a Játék- és zenetár

felületen a kereső mezőbe a címet beírva felhozza a kívánt tartalmakat.

László-Király Gizella
katechetikai ügyintéző

Játék- és zenetárban található évzáró játékok:

„Köszönöm”-kártyák: https://rpi-jatekok.reformatus.hu/#/game/364

Bocsánatkérés Istentől: https://rpi-jatekok.reformatus.hu/#/game/302

A kérő imádság: https://rpi-jatekok.reformatus.hu/#/game/328

Játék- és zenetárban található évzáró énekek:

Elmúlt az óesztendő: https://rpi-jatekok.reformatus.hu/#/song/104

Kész az én szívem: https://rpi-jatekok.reformatus.hu/#/song/235

https://rpi-jatekok.reformatus.hu/
https://rpi-jatekok.reformatus.hu/
https://rpi-jatekok.reformatus.hu/
https://rpi-jatekok.reformatus.hu/
https://rpi-jatekok.reformatus.hu/
https://rpi-jatekok.reformatus.hu/


Parakletos Könyvesház
ajánlója
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Így szól hozzám a Biblia
Kees de Kort képeivel

Kees de Kort holland festőművész bibliai illusztrációi világszerte ismertek. A modern művészet
képi nyelvén ábrázolta a bibliai történetek alakjait, helyszíneit, mégis a bibliai kor hangulatát
idéző művek születtek ecsetje nyomán. Képei a gyermek és felnőtt olvasót, szemlélődőt
egyaránt bevonják a bibliai történetek világába.
Az Így szól hozzám a Biblia című sorozat a Holland Bibliatársulat megbízásából készült, és
először füzetformában jelent meg. A sorozat egyetlen kötetbe szerkesztve is megjelent, aminek
magyar nyelvű kiadását veheti most kézbe az olvasó. Az Így szól hozzám a Biblia 10
ószövetségi és 18 újszövetségi történetet mesél el képeivel és rövid, könnyen befogadható
szövegeivel. Egy üdvtörténeti ívet fest elénk a könyvmű, ami lapozgatásra, nézegetésre,
böngészésre ugyanúgy alkalmas, mint egyéni és közös olvasásra, történetmesélésre.
A könyv jelentőségére Miklya Zsolt szerkesztő így hívja fel a figyelmünket:
„A Biblia interpretációja sokszor nyomasztóan verbális alapú, és a gyerekbibliák illusztrációi
sem tudnak vele egyenértékűvé válni, csupán informatív és hangulatfestő elemként, szükséges
díszletként, kellékként szerepelnek. Kees de Kort azonban önálló képi világot teremt, ami
sajátosan egyéni látásmóddal, a modern festészet teljes eszköztárával idézi meg az archaikust,
teszi érzékelhetővé a bibliai kor világát. Képterei, figurái, karakterei saját mozgásteret hoznak
létre, szinte benne vagyunk az esemény sűrűjében. És nem a polgári miliő, a gyerekszoba
hangulata köszön vissza, mint oly sok gyerekbibliában. Nem az európai fehér ember mítosza
mosolyog ránk a képek közül. A keleti bőrszín, sémi karakterek, rusztikus felületek, elemi
színek olyan elevenné teszik ezt a világot, hogy belefeledkezünk, mielőtt a szöveg megszólalna.
És amikor megszólal, teljesen másként hat, szinte filmként pereg, látjuk és benne vagyunk a
történetben.
A kép meséjének hatását, erejét ki tudná jobban értékelni, mint épp a kisgyermek, aki számára
még nem választódott külön a nyelv és a kép, nem vált külön tantárggyá, az olvasás, írás és a
rajz. A fejlesztő pedagógiában különösen fontos szempont marad ez a komplexitás, a
képességterületek szimultán fejlesztése. Ám iskolás korba lépve sem csak az SNI-s, a nehezen
kezelhető vagy fogyatékkel bíró gyerekek esetében fontos ez a szempont, hanem nemzedéki
kérdéssé nőtte ki magát: a Z és Alfa generáció számára már természetes a képi beszédmód és a
verbalizmus régi-új viszonya. Ha a kép magáért beszél, azt ők is értik. És értik a nyelvi-logikai
intelligenciában kevésbé élen járó, ám a képi nyelvvel megszólítható gyerekek, felnőttek. Kees
de Kort képi világa nekik is szól, a kép magáért beszélő nyelvén, így maga a cím is – ÍGY SZÓL
HOZZÁM A BIBLIA – másképp érthető.”
Kiadja a Parakletos Könyvesház, 210 × 240 mm, 320 oldal, keménytáblás, ISBN 978-615-5772-
34-4, 7900 Ft
Megvásárolható az egyház könyvesboltokban, vagy megrendelhető a kiadó webboltjában.
https://www.konyves.hu/termek/igy-szol-hozzam-a-biblia/

https://www.konyves.hu/termek/igy-szol-hozzam-a-biblia/


A KÁLVIN KIADÓ ÉS A REFORMÁTUS
TANANYAGFEJLESZTŐ CSOPORT

AJÁNLATA
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www.kalvinkiado.hu

www.reftantar.hu

Gál Zsolt – Kojanitz László – Pompor Zoltán
AZ IDŐ KEREKE
Magyarország képes krónikája
Illusztrációk: Digitális Legendárium Kft.
A/4; 64 oldal; keménytáblás; 2100 Ft
Kálvin Kiadó – Református Tananyagtár, 2021, 2022
A kiadvány 10 színes, látványos tablóképben mutatja be Magyarország
történetét a honfoglalástól a 20. század végéig. Az egyes tablókat
magyarázó oldalpár követi, amelyen információkat, érdekességeket
találunk.

A magyar szöveget írta: Dr. Szászi Andrea
Az angol fordítást készítette: Póka Zsófi
TÖRTÉNETEK A BIBLIÁBÓL – STORIES FROM THE
BIBLE
Bertóthy Ágnes, Czuder Tamás és Csigó Vivien rajzaival
Fr/5; 236 oldal; kartonált; 2000 Ft
Kálvin Kiadó – Református Tananyagtár, 2021

Legalább 20 példány megrendelésekor 30% kedvezményt adunk (a teljes
fogyasztói árból)!

A Református Tananyagfejlesztő Csoport által fejleszte7 kiadványok, digitális
változataik, valamint a hozzájuk készült pedagógiai felhasználási javaslatok
elérhetőek a Református Tananyagtárban.

Az idő kereke átfogó képet ad egy-egy történelmi korszakról, az egyes korokat a rájuk
jellemző művészeti stílusban jelenítve meg. A kötet képei és a leírásokhoz kapcsolódó
kérdések, feladatok segítik a diákokat a történelmi, irodalmi és művelődéstörténeti
összefüggések meglátásában. Minden tablóhoz egy-egy animációs film is készült,
amelyek a könyvben található QR-kódokkal is megnyithatók, vagy a Református
Tananyagtár Médiatárában is megtalálhatók.
Felső tagozatosoknak és középiskolásoknak is ajánljuk.

Tíz történetben olvashatunk a szabadító Szeretetről magyar és angol nyelven, miközben
három fiatal illusztrátor csodálatos képein elevenedik meg előttünk a Biblia világa.
Családi, gyülekezeti, iskolai használatra, nyelvgyakorláshoz egyaránt ajánljuk a könyvet.
Közös olvasásra 5, önálló olvasásra 9 éves kortól.
Az angol nyelvi szint A2/B1, a témák pedig életkortól függetlenül bármely iskolafokon
alkalmasak az iskolai feldolgozásra, beszélgetésre.
A digitális segédanyagok, a pedagógus ötlettár és a történetekből készült animációs
filmek a magyar és az angol nyelvű változatok mellett németül és hollandul is elérhetőek
a Református Tananyagtárban.

http://www.kalvinkiado.hu/
https://reftantar.hu/konyvek/
https://reftantar.hu/filmek-az-ido-kereke/
https://reftantar.hu/2019/11/13/tortenetek-a-bibliabol/


Beszámolók a képzéseinkről
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Sárospatak 2022.11.04. - Különleges igényű gyermekek a hittanórán: 
SNI BTMN - kapcsolódási lehetőségek

Előadó: Dr. Szászi Andrea

Évek óta terveztük az Egyházmegye közösségében ezt a képzést, mert újra és újra

felmerült az igény arra nézve, hogy a gyerekekkel, akik „nehéz esetek” a hittanórákon

hogyan kezeljük, hogyan foglalkozzunk velük. Azt is érzékeljük, hogy a problémák a

gyerekekkel nem csak a Taktaközben, vagy a Bodrogközben élő sokszorosan hátrányos

helyzetű családok gyermekeit érintik, hanem ott vannak a „nehéz esetek” a városi

iskolákban is, és bármelyik családban előfordulhat, hogy érintett lesz.

A képzés minden résztvevő számára nagyon sokat jelentett, nagyon jó volt. A fogalmak

tisztázásától kezdve a gyakorlati feladatokig minden része maradandó élmény, és olyan

– a gyakorlatban használható – technikákat, gyakorlatokat ismertünk meg, amiket be

tudunk építeni a mindennapokba.

Különösen jó volt, hogy az Előadónk gyakorló hitoktató, nagyon sokoldalú, és ez

„átjött”… Ahogyan már a képzés előtt felmérte a „terepet”, hogy mik azok a problémák,

amire megoldást keresünk, nagyon jó volt. Az, hogy a háttér anyagot megkaptuk e-

mailban – külön köszönet érte – lehetővé tette, hogy az időt maximálisan kihasználjuk,

és a gyakorlatban ki is próbáljunk feladatokat. A képzés rávilágított, hogy mennyire

fontos az alapos felkészülés, a háttér, az élethelyzet ismerete. Még ebben a mi rohanó

világunkban sem szabad elhanyagolni ezeket, ha szeretnénk lelkiismeretesen, és

eredményesen végezni a munkánkat, és gyakorolni a hivatásunkat.

Abban a reményben köszönöm meg a lehetőséget és a képzést, hogy - Deo volente -

lesz folytatása.

Czetőné Hegedűs Aranka
Református lelkész és

vallástanár



Újpest 2022.10.29. - A gyermekek istenképe és kapcsolódási 

lehetőségek a hittanórán 

Előadó: Dr. Szászi Andrea

Az egyház semper reformanda! - visszhangzik a fülünkben e mondat a maga súlyával és az
állandó megújulásra való törekvés igényével. De hol és miként kell kezdenünk ezt a
megújulást?

A reformáció ünnepét megelőző napokban, október 29-én, szombaton tartottuk meg szakmai
napunkat a Bp-Újpest-Belsővárosi Református Egyházközségben. Félnapos tréningünk az
országos katechetikai továbbképzési pályázat keretén belül, a Bp-Északi Egyházmegye
hittanoktatói és lelkipásztorai számára került megrendezésre. Témánkat „A gyermekek
istenképe és kapcsolódási lehetőségek a hittanórán” címmel, Dr. Szászi Andrea előadásában
hallgathattuk meg és családias légkörben, különböző módszertani gyakorlatok segítségével
dolgozhattuk fel. A szakmai nap Szabó László lelkipásztor áhítatával vette kezdetét. Sámuel
elhívásának története érzékenyen hangolta rá a hallgatóságot a szakmai nap témájára. Az
elméleti alapvetések tekintetében professzionális áttekintést kaptunk előadónktól és a
kiscsoportos feladatok nemcsak színesítették, de élővé is tették számunkra ezt a sokrétű és
izgalmas témát. Kérdéseinket is bátran feltehettük, együtt gondolkodhattunk előadónkkal és
együtt kereshettük a válaszokat és a megoldásokat. Ez így volt kerek egész. Kell-e ennél
több egy református hittanoktató számára? Nekem többre volt szükségem. Arra, hogy ott a
továbbképzésen, végre olyan mélyre nézzek magamba, amilyen mélyre még sohasem
mertem. Mégha bele is szédülök, de őszintének kell lennem magamhoz. Kicsoda nekem
valójában Isten? Hirtelen elakadtam.

Zászlómra tűzött jeligémet: „Mennyei Atyám!”, egy pillanatra leengedtem, s lám lent a
mélyben a bánat iszonyú szigonyával, mint homályba burkolódzó idegenség, a halál istene
jött felém. Könnyek szöktek a szemembe. Ez nem lehet az én Istenem! S akkor hirtelen egy
gyermekrajzon repedezett kereszt mellett, fehér pillangókat láttam felfelé szállni … az Élet
Istene indult el felém akkor… s azóta már át is ölelt engem.

Hol és mivel kezdődik a református egyház megújulása? A legféltettebb kincsünkben,
mégpedig a szívünkben! Istenképünk formálásával, torzulásainak tisztogatásával, Isten
Igéjének forrásánál, Jézus megújító kegyelme által.

Drenyovszky Péterné, Kinga

Református hittanoktató, területi ügyintéző  
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Kapcsolat

Amennyiben észrevételeiket, véleményüket, akár írásaikat szeretnék velünk
megosztani, akkor keressenek minket elérhetőségeinken! 
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