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Rövid ismertető  

 

Bevezetés a keresztyén felekezetek világába, Kohéziós alapmodul 

„Mindnyájan egyek legyenek.” Jn 17, 21. 

 

Ebben az Igében látható, hogy mi az alapvető célkitűzés. Nem kevesebb, mint az, hogy 

a kohéziós modullal ismerkedő csoport egy lelki közösséggé formálódjék. Illetve, hogy a 

tanulók a hit,- és erkölcstan egységes alapjait megismerjék. 

Nagyon fontos, hogy az egyéni kegyesség és a közösségi élet természetessé váljon 

számukra. A tankönyv hozzásegíti a tanulókat ahhoz, hogy a Szentírás alapján felmutatott 

értékeket saját életükbe is beépítsék és megéljék azokat a mindennapokban. Belső motivációk 

előhívásával egy olyan szemléletmód elsajátításának segítése a cél, melyben a tanuló erősödhet 

az Istennel való élő kapcsolatban és reménység szerint egyre jobban megéli ennek áldásait is. 

Arra hívja fel a figyelmet ez a tankönyv, hogy a tanulók hitüket ne (csak) egyedül magukban, 

hanem közösségben is megéljék.  

A lelki közösséggé formálódás nem megy magától, egy folyamatban írható le, és ezt 

bizony tanulni kell. Ezért a modul tematikájában ott vannak a legfontosabb református 

kegyességi és liturgiai szövegek. A keresztyén vallásgyakorlás kiemelt elemei úgymint a 

bibliaolvasás, az éneklés, az Úri imádság, az Apostoli Hitvallás. A tankönyvben található 

témákkal a konfirmációi felkészítő során találkozhattak már a diákok emiatt könnyebb a 

kapcsolódás a fontos tartalmakhoz. Ez a kapcsolódás a megértést könnyíti és emlékeket, 

élményeket hív elő.  

Szükséges ebben a korosztályban elmélyíteni a gyülekezet-tudatot és a keresztyén közösség 

megerősítő voltát hangsúlyozni, amit csak akkor élhetnek át, ha aktívan kapcsolódnak 

keresztyén gyülekezethez.  

Így ez a kiadvány nemcsak gimnazista tanulóknak ajánlható, hanem mindazoknak, akik a 

keresztyén hit alapvető igazságaira és a református vallásgyakorlatra kíváncsiak. 

Ahogy a modul címében olvasható: Bevezetés a keresztyén gyülekezetek világába. Nem 

ad egy teljes és átfogó képet, hanem egy ráhangolás a keresztyén életre. 

Fontos cél, hogy a tanulók tájékozottak legyenek a Szentírás használatában, képessé 

váljanak alkalmazni személyes életükben a tanultakat. Isten gondviselésének fölfedezése, a 

Tízparancsolat és a sákramentumok közösségmegtartó erejének elemzése segítségével képessé 

váljanak otthonosan mozogni egy református gyülekezetben és templomba járó, szolgálatot 

vállaló gyülekezeti tagokká váljanak.  
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