
DIGITÁLIS 
VALLÁSÓRA 

 

BÉKESSÉG 
ISTENTŐL! 

 

A mai óra témái: 
Hiszek… 

a Szentlélekben 



Kedves Diákom! 
 

ISTEN HOZOTT! 
 

A digitális vallásórán szükséged lesz 
a következőkre: 

 
• Internet kapcsolat 

• 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!  



Békesség Istentől! 
 

Kezdd a digitális vallásórát 
az óra eleji imádsággal! 



Amiről ma szó lesz: 

Emlékszel, 
miről szól az 

Apostoli 
Hitvallás? 

„Hiszek 
Szentlélekben…” 



 
 
 
 
 

A Szentlélek 
Isten. Egyenlő 
az Atyával és 

Fiúval. 
Élő személy. 

Mit tudunk a Szentlélekről? 
 
• A Szentlélek a Szentháromság Isten harmadik 

személye. 
• Pártfogó, Aki mindig velünk van és a javunkat akarja. 
• A Biblia sok hasonlattal beszél a Szentlélekről:  

tűz, szél, galamb, ajándék, erő. 
• Bár nem látjuk, de a tetteiből érezhetjük, hogy velünk 

van. 
• Segít, hogy megértsük Isten Igéjét és 

engedelmeskedjünk akaratának. 
• Hitet ébreszt bennünk. 
• Reménységet és szeretetet ad a szívünkbe. 
• Bűnbánatra és megtérésre indít. 



Vagy IDE kattintva nézd meg ezt a 
rövid animációs összefoglalást a 

pünkösd körüli eseményekről! 
 

Mi derül ki a Szentlélekkel 
kapcsolatban? 

Olvasd el az első pünkösd történetét 
a Bibliádban! (ApCsel 2)  

ITT találhatod meg az Igét az 
interneten!  

https://www.youtube.com/watch?v=TcuFBLwPtjo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TcuFBLwPtjo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TcuFBLwPtjo&feature=youtu.be
https://abibliamindenkie.hu/uj/ACT/2/
https://abibliamindenkie.hu/uj/ACT/2/
https://abibliamindenkie.hu/uj/ACT/2/
https://abibliamindenkie.hu/uj/ACT/2/


5 
MI A KÖZÖS A PÜNKÖSDI TÖRTÉNETBEN 
ÉS A VÍZ HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSÁBAN?  

1. 2. 3. 
segítség segítség segítség 

VIDE
Ó 

https://drive.google.com/file/d/1Q_6eFlfD9Djmcp-1hKB7eKwbx_jP24DT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q_6eFlfD9Djmcp-1hKB7eKwbx_jP24DT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1qnGZYEQoniSCpsigK2nKI5GfNQtIBjHy


SZENTHÁROMSÁG 

ATYA 

FIÚ 
(JÉZUS) 

SZENTLÉLEK 

VISSZA 

(EGY ISTEN, HÁROM SZEMÉLY) 



5 
MI A KÖZÖS A PÜNKÖSDI TÖRTÉNETBEN 
ÉS A VÍZ HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSÁBAN?  

2. 3. 
segítség segítség 

VIDE
Ó 

https://drive.google.com/file/d/1Q_6eFlfD9Djmcp-1hKB7eKwbx_jP24DT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q_6eFlfD9Djmcp-1hKB7eKwbx_jP24DT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1qnGZYEQoniSCpsigK2nKI5GfNQtIBjHy


A VÍZ HALMAZÁLLAPOTAI 
(EGY ANYAG, HÁROM ÁLLAPOT) 

JÉG 

VÍZ VÍZGŐZ / PÁRA 

VISSZA 
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MI A KÖZÖS A PÜNKÖSDI TÖRTÉNETBEN 
ÉS A VÍZ HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSÁBAN?  

3. 
segítség 

VIDE
Ó 

https://drive.google.com/open?id=1qnGZYEQoniSCpsigK2nKI5GfNQtIBjHy
https://drive.google.com/file/d/1Q_6eFlfD9Djmcp-1hKB7eKwbx_jP24DT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q_6eFlfD9Djmcp-1hKB7eKwbx_jP24DT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q_6eFlfD9Djmcp-1hKB7eKwbx_jP24DT/view?usp=sharing


SZENTHÁROMSÁG = VÍZ 

ATYA = JÉG 
(„kiindulópont”) 

FIÚ=VÍZ 
(a jégből lesz; életfeltétel) 

 

SZENTLÉLEK= 
VÍZGŐZ / PÁRA 

(a vízből lesz; légnemű, ezért 
nincs alakja, mindenhova eljut 

és minden hiányt betölt) 

 

UGYANAZ, MÉGIS MÁS AZ ALAKJA ÉS MÁS A FELADATA 

VISSZA 



5 
MI A KÖZÖS A PÜNKÖSDI TÖRTÉNETBEN 

ÉS A VÍZ HALMAZÁLLAPOT-VÁLTOZÁSÁBAN?  

  Lapozz! 

VIDE
Ó 

https://drive.google.com/file/d/1r7uGN--A3Dt0jye02WbohQLZ1Z4G3sbg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r7uGN--A3Dt0jye02WbohQLZ1Z4G3sbg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q_6eFlfD9Djmcp-1hKB7eKwbx_jP24DT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q_6eFlfD9Djmcp-1hKB7eKwbx_jP24DT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1qnGZYEQoniSCpsigK2nKI5GfNQtIBjHy


IDE kattintva nézd meg ezt a 
feldolgozást a Szentlélekről! 

 
Ne lepődj meg! Vannak 

felekezetek, akik a Szentlelket 
Szent Szellemként nevezik. Ez 

található a címben is.  
Isten Lélek, ezért nevezzük mi 

Szentléleknek a Szentháromság 
harmadik személyét. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=l_lMoU3Ik_Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=l_lMoU3Ik_Q


„A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az 
Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat 
mindent, amit én mondtam nektek.” 
János 14,26 

Gondold végig, hogyan és 
mit tud eszedbe juttatni a 

Szentlélek? 
 

Hogyan lehet Ő a te 
Pártfogód is? 

 
A gondolataidat küldd el a 

Hittanoktatódnak! 



Békesség Istentől! 

Kedves Diákom!  
Várlak a következő 
digitális vallásórára! 

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, minképpen 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.  
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