DIGITÁLIS
HITTANÓRA

ÁLDÁS,
BÉKESSÉG!

A mai óra témái:
Az Apostoli Hitvallás.
Jézus Krisztus váltságműve az Apostoli Hitvallásban

Kedves Hittanos Barátom!
ISTEN HOZOTT!
A digitális hittanórán szükséged lesz a
következőkre:

• Internet kapcsolat
• Számítógép vagy laptop,
okostelefon vagy tablet
• Hangszóró vagy fülhallgató
• Üres lap vagy a füzeted és ceruza.
• A Te lelkes hozzáállásod. 

Kérlek, hogy olvasd el
a diákon szereplő
információkat és kövesd
az utasításokat!

Állítsd be a diavetítést
és indítsd el a PPT-t!

Áldás, békesség!
Kezdd a digitális hittanórát
az óra eleji imádsággal!

Emlékszel még? Mi ez?

Az első hitvallás, ami így
hangzik: Jézus Krisztus,
Isten Fia, Megváltó.

Milyen lett a te hitvallásod?

A keresztyén emberek hitvallása
az Apostoli Hitvallás.
Erről kezdtünk a múlt alkalommal
beszélni.
Ma
folytatjuk
tovább
és
megnézzük, hogy miről szól az
Apostoli Hitvallás.

Apostoli Hitvallás (részlet)
„Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában,
mennynek
és
földnek
Teremtőjében.”

Emlékszel?
Isten a világ Teremtője és gondviselője.

A IDE KATTINTVA meghallgathatsz egy
éneket, ami Isten hatalmáról szól.
Írd föl, hogy számodra mit üzen ez a dal!

A szövegét a tankönyv
109. oldalán találod, de
a következő dián is olvashatod.

Amit jelent:
Az Atya Isten teremtette a
világot, és gondot visel róla.
Isten mindent Igéje által, a
semmiből teremtett.
Mindent szépnek és jónak
alkotott, az ember számára.
Isten vigyáz az egész
világra és ránk is.
Megbízott azzal, hogy mi is
vigyázzunk a teremtett világra,
magunkra és egymásra.

1. Áldd lelkem Istened,
Dícsérd e szent nevet,
Jóságát hanyagul
el ne feledd! :/:
Eltörli bűnödet,
Megváltja életed,
Irgalma bekötöz
minden sebet.
Oly nagy az ég
kicsi földünk felett,
Még nagyobb
Istenben a szeretet.
Nem bűneink szerint
bánt most velünk megint.
Jósága igazabb hűségre int.

2. Réti virág ma él,
Fújja az őszi szél,
Holnap már lekonyul,
semmit sem ér. :/:
Napjaink mint a por
Szállnak, a szél sodor,
Sok földi hatalom
nincs már sehol.
Oly nagy az ég
kicsi földünk felett,
Még nagyobb
Istenben a szeretet.
Porunkig lehajol,
Az ítélet alól
Felmentő kegyelem igéje szól.

3. Felséges Isten Ő,
A fény és az erő.
Életünk tavasza
csak tőle jő. :/:
Áldja őt szép zene,
Angyalok éneke,
Menny és föld öröme,
dicsérete.
Oly nagy az ég
kicsi földünk felett,
Még nagyobb
Istenben a szeretet.
Áldjuk hát mi is Őt!
Tőle kapunk erőt,
Szolgálni szerető színe előtt.

Hiszek egy Istenben...
Mit jelent ez? Pontosabban mire is jó a hitvallás? Mit jelent
az, hogy egyetlen Istenben hiszünk?
KATTINTS IDE és nézd meg ezt a videót!

Arra kérlek, hogy közben írd le egy lapra vagy a
füzetedbe azokat a gondolatokat, amelyeket érdekesnek
találtál!

Hiszek…

Mit mond a hitvallás
Jézus Krisztusról?
Idézd fel és tanuld meg
ezt a részt (is)!

Apostoli Hitvallás (részlet)
„És Jézus Krisztusban,
az Ő egyszülött Fiában,
a mi Urunkban,
aki fogantatott
Szentlélektől,
született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették,
meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt
a halottak közül…”
Lapozz és
kiderül, hogy mit
is jelent ez!

Miért jött el Jézus?
Isten a világot jónak teremtette. Erről szól a
teremtéstörténet a Bibliában (1Móz 1–2). Az
egész világot és az embereket is jónak
alkotta.
De Isten és az ember ellensége, a Sátán
szándékosan rosszat akart Istennek és az
embereknek. A Bibliában olvashatunk arról,
hogyan csábította az első emberpárt, Ádámot
és Évát rosszra a Sátán (1Móz 3). Ennek
eredményeként megszakadt a kapcsolatunk
Istennel. Ezt jelenti az eredendő bűn.
Ez a megromlott kapcsolat Krisztus által
állítható helyre. A megváltás azt jelenti a
számunkra, hogy Isten és az ember között
helyreállhat a kapcsolat.

A Jézusról szóló
részek magyarázata

 Visszatért a
mennybe és ma is a
világ Ura.
 Ha hiszünk benne, a
mi életünknek is Ő
lesz az alapja.

 Jézus Krisztus a
Megváltónk.
 Valóságos Isten és
valóságos ember.

 Olyan tanító, aki a
legérthetőbben mondta el és
mutatta meg, mennyire szeret
Isten.
 Ártatlanul szenvedve,
halálával értünk hozott
áldozatot.
 Feltámadása által nekünk is
új életet ad, és minket is
feltámaszt a halálból.

Kattints IDE és hallgasd meg ezt az
éneket! A Református Énekeskönyv 303.
énekét
hallod.
Adventben
szoktuk
énekelni. Luther Márton éneke. Miről szól?
Mit mond el Jézusról? Írd föl!

Tanult meg ezt az igeverset:
„Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy
egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.”
1János 4,9

Olvasd el! Mit
fejez ki a
számodra?

Te hogyan
fejezheted ki a
háládat azért,
amit Jézus érted
tett?

Gondold végig és írd le a
füzetedbe a válaszaidat!

Mit gondolsz,
miért választotta
Kálvin ezt a
jelmondatot?

Kálvin János jelmondatát
olvashatod itt.

Szorgalmi

 Hogy áll a hála dobozod? Írod szorgalmasan
azt, amiért hálát tudsz adni?
 Azért, hogy könnyebben találj ötleteket, itt
találsz egy „Hála-kereket”!
 Kattints ide és forgasd meg minden nap,
akár többször is!
 Mi mindenért tudsz hálát adni? Írd föl – ha
lehet 21 napon keresztül – de ezen héten
mindenképpen! Ezt nem kell elküldened. 

Kedves Hittanos!
Várunk a következő
digitális hittanórára!

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól,
mert Tiéd az ország, a hatalom,
és a dicsőség mindörökké.
Ámen.

Áldás, békesség!

