
DIGITÁLIS 

HITTANÓRA 

 

Kedves Szülők! 

Kérjük, hogy segítsenek a gyermeküknek a 

hittanóra tananyagának az elsajátításában! 

 

A digitális hittanórán szükség 

lesz az alábbiakra: 

• Internet kapcsolat 

• Hangszóró vagy fülhallgató a hanganyaghoz 

• Hittan füzet, vagy egy papírlap 

• Ceruza, vagy toll 

• Színes ceruza 

 

• Kérem, hogy indítsák el a diavetítést!  

(A linkekre így tudnak rákattintani!) 

Zebedeus fiainak kérése 



Áldás, békesség!  

 
Kezdd a digitális hittanórát 

az óra eleji imádsággal! 



 

 

Figyeld meg a montázs 

képeit! 

Milyen érzéseket 

keltenek benned ezek a 

fotók? 

Kik vannak a képeken? 

Mi jellemzi őket? Mi a 

közös bennük és mi az, 

ami nem? 

 Tudsz-e azonosulni 

valamelyikükkel? 

Képek forrása: 

második kép (pódium) 

 

https://unsplash.com/photos/qIu77BsFdds
https://unsplash.com/photos/qIu77BsFdds


Van aki nagy, vagy még 

nagyobb szeretne lenni… 

Valaki első… 

Valakinek sikerül elérni a 

célját és ez boldoggá 

teszi… 

Valaki pedig úgy érzi 

neki semmi sem 

sikerül… és 

elkeseredik… 

Mai történetünkből 

megtudhatod, hogy 

Jézus hogyan látja 

ezeket a dolgokat… 

Képek forrása:  4 1 2 5 6 8 3 7 

https://www.shutterstock.com/image-photo/portrait-cute-boy-raising-hand-workplace-207975283
https://www.shutterstock.com/image-photo/young-boy-measuring-his-growth-height-171929291
https://www.shutterstock.com/hu/image-photo/funny-little-power-super-hero-child-262368413
https://www.shutterstock.com/image-photo/children-running-kite-101193772
https://www.shutterstock.com/image-photo/group-throwing-girl-air-145518796
https://www.shutterstock.com/ru/image-photo/sad-children-isolated-on-white-background-188697950
https://unsplash.com/photos/zYZZf6ZSEwI
https://www.shutterstock.com/image-photo/alone-87396635


 

- Tudjuk, Uram, hogy dicsőséges király leszel! Arra 

gondoltunk, hadd legyünk mi ketten azok, akik a 

trónod mellé ülnek majd, a jobb meg a bal kezed 

felől! 

- Nem tudjátok, mit kértek! – válaszolt Jézus. Majd 

látva a többi tanítvány felháborodását a Zebedeus 

fiainak kérésén, összehívta mindannyiukat, és így 

szólt hozzájuk: 

- Az én királyságomban egész máshogy lesz minden, 

nem úgy, mint itt, a földi birodalmakban. Nem az kap 

méltóságot és jutalmat tőlem, aki a másikat 

valamiben megelőzi, és uralkodni tud a többieken, 

hanem aki szereti és segíti a másikat!” 

 

Jézus tanítványai közül kettő, Jakab és János egyszer 

félrevonták a Mestert, és egy merész kéréssel álltak elő: 



Jézus arról tanít, hogy Isten 

országában más a rend, mint a 

világban. Tanítványai között 

sem az számít nagynak, aki 

másokon uralkodik, hanem az, 

aki kicsi tud lenni és másoknak 

szeretetben szolgál. 

Tudod-e? 

Jézus korában a házigazda jobb és bal keze felől a legelőkelőbbek foglalhattak 

helyet. Egyenrangúnak számított ez a két hely. A helyeket viszont nem a vendégek 

határozták meg, hanem a gazda. Amikor a két tanítvány ezt a két fő helyet kérte, 

ezzel arra utaltak, hogy magukat tartják Jézus legközelebbi barátainak. Ők így 

„versenyeztek” tanítványtársaikkal. Ezért haragudtak meg a többiek. 

Kattints ide, és ellenőrizd le, hogy 

megértetted-e a mai történet üzenetét! 

https://learningapps.org/watch?v=p2hohpw3a20


Jézus versengés helyett szolgálatra, mások segítésére 

bátorította a tanítványait. Ő maga példát is mutatott ebben. 

Az alábbi képeken egy-egy ilyen történetet láthatsz. 

Elevenítsd fel a bibliai 

történetet, majd írd le a címét a 

munkafüzet 65. oldalán.  

Gyűjts további történeteket, 

amelyekben Jézus segítette az 

embereket! Írd le!  



Te is szoktál 

másokon segíteni?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat: 

 „Építs” dobogót olyan 

tevékenységekből, 

amelyekkel 

másoknak segítettél!  

 Melyik tevékenység 

juttat fel a dobogóra? 
 

A munkafüzet 66. oldal, 

4. feladatába írd be ezeket a 

tevékenységeket! Ki is 

színezheted. 



Ebben a győzelmi 

serlegben a mai 

leckénk legfontosabb 

üzenetét találhatod. 

Kattints ide és fejtsd 

meg az 

aranymondást! 

https://learningapps.org/watch?v=p47r49mpt20
https://learningapps.org/watch?v=p47r49mpt20


 

Tudod-e? 

Isten szeretete legtöbbször 

emberek segítségével válik 

láthatóvá a földi világban. Amikor 

segítünk egymásnak, Isten 

gondoskodását valósítjuk meg.  

A keresztyén egyházakban ezt a 

munkát szeretetszolgálatnak 

nevezzük, más néven diakóniának. 

A gyülekezetekben is végzik, de ezt 

szervezi és vezeti a Magyarországi 

Református Egyház 

Szeretetszolgálata is. Keresik, hogy 

hol és mivel segíthetnek az 

egyházban és a világban… 

 

…Az ő kezdeményezésük a Szeretethíd 

elnevezésű önkéntes nap is, amikor minden 

évben, egy előre kijelölt napon, májusban, 

segítő szolgálatra hívják a református 

keresztyéneket. 
 



 

A képeken különböző 

szolgálatokat láthattok.  
 

 Nevezd meg és számold össze 

hányféle szolgálatot látsz a képeken! 

 A karantén idején, melyik értékelődött 

fel ezek közül leginkább? Gondolj az 

idős emberek segítésére! 

 Te részt vettél-e már valamelyikben? 

 Melyiket vállalnád a képen láthatóak 

közül a legszívesebben? 



Te is tudsz szolgálni 

Istennek. Erről szól ez az 

ének. Próbáld meg 

elénekelni! 

A felvétel segítségével itt 

meghallgathatod az éneket. 

https://www.youtube.com/watch?v=IIVKqQ30Gng&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0um0ads34cypqajjuN0saFowthRMn9cvIwhHNrJZGFbz_imUM-alqUe10
https://www.youtube.com/watch?v=IIVKqQ30Gng&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0um0ads34cypqajjuN0saFowthRMn9cvIwhHNrJZGFbz_imUM-alqUe10


Isten országához 

tartozni jó! 
Van helyünk Krisztus 

mellett! 

…csak kapcsolatban 

maradni, együtt lenni 

Krisztussal.  

Ebből a kapcsolatból pedig 

annyi szeretetet kapunk,… 
…hogy azt jó  

tovább adni! 



Aranymondás 

Olvasd el Isten 

üzenetét és add 

tovább az Igét 

valakinek! 

 

 

„Aki naggyá akar 

lenni közöttetek, az 

legyen a szolgátok.” 
 

Márk evangéliuma  

10. fejezet, 43. vers 



A digitális hittanóra végén így imádkozz!  

 

Kedves Hittanos!  

Várunk a következő 

digitális hittanórára! 

 Áldás, békesség! 



 Áldás, békesség! 

Kedves Szülők! 

Köszönjük a 

segítségüket! 

Isten áldását kívánjuk 

ezzel az Igével! 

„Minden dolgotok 

szeretetben menjen 

végbe!” 
 

1Korinthus 16,14 

  


