
DIGITÁLIS 

HITTANÓRA 

 

ÁLDÁS, 

BÉKESSÉG! 

 

A mai óra témái: 
Az Apostoli Hitvallás.  

Mit vallok? 

Szentháromság Isten 

Teremtő Atya 



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! 



Miben hiszel? 
Hatással van-e 

az életedre az, 

hogy valamiben 

hiszel? 

 

Mi a különbség 

hit és 

hiszékenység 

között?  

 

Mit jelent 

számodra a hit? 
Mit jelent a hit 

egyáltalán?  

Mi az amiben 

biztos vagy? 

 

Gondold végig! 

• Ismerősek ezek a kérdések?  

• Talán van, amelyiket Te tetted föl 

és olyan is, amit mások 

kérdeztek Tőled…  

• Mi a Te válaszod ezekre? 



„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom,  

és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” 

 

 Zsidókhoz írt levél 11,1 

A Szentírásnak is van egy nagyon rövid és tömör, de 

lényegre törő megfogalmazása a hitről.  

Az alábbiakban olvashatod.  

Gondold végig, hogy milyen kulcsfogalmakat találsz 

benne! 

Mit tanít a Biblia ez alapján? Írd föl a gondolataidat a 

füzetedbe vagy egy lapra! 



A hitről 

 
Istent nem látjuk a szemünkkel, 

de tudhatunk tetteiről, érezhetjük 

szeretetét. A hitünk abban segít, 

hogy Vele kapcsolatban legyünk.  

 

A hit három jellemzője: 

 

    Ismeret: tudom, mit tanít a 

Biblia Istenről. Ismerem Isten 

Igéjét. 

    Bizalom: bízom Istenben, mert 

tudom, hogy számíthatok Rá. 

    Engedelmesség: hallgatok 

Istenre. Igyekszem azt tenni, amit 

kér tőlem. 

     

HIT 

Bizalom 

Engedelmesség 

Ismeret 



 

Hogyan hatnak rád azok, 

akikkel kapcsolatban 

vagy? 

 

Van-e Istennel 

kapcsolatod?  

Milyenek a 

kapcsolataid? 

 
Mi jellemző az 

Istennel való 

kapcsolatodra? 

Gyűjtsd össze azt, 

hogy mikor és 

hogyan keresed 

Istent! 

Gondold végig! 

 



Hitvallás 

El is mondom másoknak, hogy 

hiszek benne. Ezt úgy is 

mondhatjuk: tetteimmel és 

szavaimmal megvallom    a 

hitemet. 

 

Egy üres oldalra írd föl a következő 

kérdéseket és válaszolj rájuk 

(legalább 2 teljes mondatban). A 

válaszaidat küldd el a 

Hittanoktatódnak! 

 Mit gondolsz Istenről? 

 Mit gondolsz Jézus Krisztusról? 

 Szerinted mit jelent a bűn? 

 Mit gondolsz az emberről? 

 Mit gondolsz a világról?  

Sokféle hitvallás létezik. Péter, Jézus tanítványa volt az 

első, aki ezt mondta: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten 

Fia.”  (Máté evangéliuma 16,16). Ez az ő hitvallása volt. 

A keresztyénség legismertebb hitvallása az Apostoli 

Hitvallás. Erről majd később lesz szó. Arra kérlek, hogy 

most fogalmazd meg a saját hitvallásodat! 



Tudod, hogy mit hiszel? Van egy biztos látásmódod?  

Mi is valójában a hitvallás? 

Egy református lelkipásztor, vallástanár ezekről a 

kérdésekről gondolkodik az alábbi felvételben. 

 

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! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gxze1OcTsC8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Uf_sCk0hmcKLn--8bno4x4ybMx8yn0YIyQheHqIfuItVz9Y5dtJxQHss


Mit gondolsz, mit látsz 

ezen a képen? 
Igazad van: egy halat.  

Illetve talán számodra „furcsa” 

betűket. 

Az első keresztyéneket a Római Birodalomban üldözték hitük miatt.  

Titkos jelük a hal lett. A hal szó görögül egy ötbetűs szó: „Ikhtüsz”. 

E szó betűi a keresztyének számára egy mondat kezdőbetűit jelentették: 

Ez a mondat röviden összefoglalta hitvallásukat: „Jézus Krisztus Isten Fia, 

Megváltó”. Ők ismerték a titkos jel jelentését. Amikor meg akarták tudni, 

hogy akivel beszélnek, keresztyén ember-e, halat rajzoltak a porba. Aki 

megértette a jelet, szintén halat rajzolt. Ebből tudták, hogy közös a hitük. 



A keresztyén emberek hitvallása az 

Apostoli Hitvallás. A Biblia tanítása 

alapján összefoglalja, mit hiszünk 

Istenről.  

A gyülekezettel együtt mondjuk el a 

keresztelés, az úrvacsora alkalmá-

val, és temetéseken is. 
 

Röviden összefoglalva ezekről szól:  

 Isten a világ teremtője és gondviselője. 

 Jézus Krisztus a mi Megváltónk. 

 Jézus Krisztus valódi földi életet élt, majd vállalta 

értünk a keresztet. 

 Megfeszítették, meghalt, majd feltámadt. 

 Visszament a mennybe, de megígérte, hogy újra 

eljön. 

 Istent, mint Szentháromság Istent ismerjük és 

imádjuk. Ő Atya, Fiú és Szentlélek egyben. 

 A keresztyén egyház Isten népe. Bárki lehet 

Jézus követője, aki szívébe fogadja őt. 

 



Az Apostoli Hitvallás a Biblia 

tanítása alapján három 

részben beszél Istenről.  

Atya, Fiú, Szentlélek. Isten 

maga a szeretet. Lényegét 

tekintve egy.  

Háromféleképpen jelentette ki 

magát az embereknek:  

Az Atya, a Fiú és  

a Szentlélek egységét 

Szentháromságnak  

nevezzük. 

Atya 

Hatalmas, a világ 

teremtője 

és gondviselője. 

Fiú 

Jézus értünk élt, és értünk 

halt meg.  

Majd feltámadt és mennybe 

ment. 

Szentlélek 

Bennünk hitet ébreszt, 

erőt ad a jó döntésekhez. 



Részlet az Apostoli 

Hitvallásból 

„Hiszek egy Istenben, 

mindenható Atyában, 

mennynek és földnek 

Teremtőjében.” 

Mit fejez ki 

számodra ez a 

kép? 

Számomra ezt mondja: 

Isten a világ teremtője 

és gondviselője. 

 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. 



Keresd ki a Református Énekeskönyv 479. énekét!  

IDE KATTINTVA meghallgathatod! 

Az éneklés jó lehetőség arra, 

hogy őszintén – minden 

érzésünkkel, gondolatainkkal 

és teljes valónkkal 

megszólítsuk Istent. 

 Miről szól az ének? 

 Mit kérünk Istentől? 

 Mit gondolsz, ezek közül a 

kérések közül melyik lehet 

egészen a sajátod? Amit Te 

is kérnél Tőle?  

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


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.   

Szorgalmi 

https://wordwall.net/hu/resource/1463935
https://wordwall.net/hu/resource/1463935


 Áldás, békesség! 

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.  


