
Költők, írók, akiket 
megérintett Isten szava 

- a mai óránk témája- 

DIGITÁLIS 
VALLÁSÓRA 

BÉKESSÉG 
ISTENTŐL! 



Mennyei Édes Atyám! 
 

Hálaadással emelem fel szavamat Hozzád és 
magasztalom szent nevedet! Köszönöm, hogy 
megtartottál családommal együtt! Add, hogy 
elvégezhessem feladataimat, amelyet a mai 

napra rendeltél nekem. 
Könyörgök szeretteimért és mindazokért, akiknek 

szüksége van Rád! Erősíts meg hitemben, 
Szentlelked által! 

Jézus nevéért kérlek, hallgasd meg 
könyörgésemet! 

Ámen 



Játékos feladatok 
Elevenítsünk fel ismert történeteket! 

 Bibliához kapcsolódó képek csoportosítása az Újszövetséghez, illetve az 
Ószövetséghez. 

 https://learningapps.org/1945389 

 Ábrahám, Mózes, Jézus 

 https://learningapps.org/2207905 

 Ószövetség vagy Újszövetség? 

 https://learningapps.org/3832910 

 Jézus csodái 

 https://learningapps.org/6277773 

 

 

https://learningapps.org/1945389
https://learningapps.org/2207905
https://learningapps.org/3832910
https://learningapps.org/6277773


Hogyan élnek tovább a bibliai igék, 
történetek, tanítások? 
 
 Közmondások a Bibliából  
 https://learningapps.org/8634331 

 
 Szállóigék (tiltott gyümölcs, bábeli zűrzavar stb.) 

 
 Istenes Versek (Ady Endre , Reményik Sándor) 
 
 Regények (Móra Ferenc:Aranykoporsó, Gárdonyi 

Géza: Isten rabjai) 
 
 

https://learningapps.org/8634331


 
- néhány példa - 

Énekeskönyv 
 
Zene (Bach, Händel, Liszt, Kodály) 
 
Képzőművészet(Leonardo da Vinci,Munkácsy) 

 
Film (Bibliai filmek, Ben-Hur, Narnia Krónikái) 

 



Mi a közös a képekben? 
 

- Miért születhettek ezek az 
alkotások?  
- Mit akarhat üzenni vele a 
művész? 
- Miért jó művészeti alkotásban 
kifejezni valamit? 



Zsoltárok könyve 42, 2-3 
Balassi Bálint                   ? 

Ex psalmo 42 

 
Mint az szomjú szarvas, kit vadász 

rettentett 
Hegyeken-völgyeken széllyel mind 

kergetett, 
Rí, léh, s alig vehet szegény lélegzetet, 

Keres kútfejeket, 
 
 

Ahogyan a szarvas kívánkozik a 
folyóvízhez, 

 úgy kívánkozik a lelkem hozzád, 
Istenem!  

Isten után szomjazik lelkem, az élő 
Isten után:  

Mikor mehetek el, hogy megjelenjek 
Isten előtt?  



                           Kölcsey Ferenc 
           Himnusz              ?        A költő verse           
 
 Isten, áldd meg a magyart 

Jó kedvvel, bőséggel, 
Nyújts feléje védő kart, 
Ha küzd ellenséggel; 
Bal sors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt, 
Megbünhödte már e nép 
A multat s jövendőt! 

 Sors, vígan dőlök 
kebeledre, 
Ha végóráid intenek; 
Engedd csak, hogy sötét 
helyedre 
Szép álmaim kisérjenek. 
Fényektől bús lakod 
homálya, 
Miként Aurora, felderűl, 
S reám virúló rózsapálya 
Mosolyg vad pusztáid 
közűl. 







„Én Istenem, legyek vidám, 
hogy házamat vidítni 
tudjam. 
Mosolyogjak, ha bántanak 
és senkire se haragudjam.” 

 
Áprily Lajos 





 
 
 
Ezen a héten ez az Ige segítsen elgondolkodni 
és Istenhez közelebb kerülni: 

 
„Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége 
nemzedékről nemzedékre.” Zsoltárok könyve 100,5 
 



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.  

Kedves Hittanos!  
Várunk a 

következő digitális 
hittanórára! 

BÉKESSÉG ISTENTŐL! 


	Költők, írók, akiket megérintett Isten szava
	Slide Number 2
	Játékos feladatok�Elevenítsünk fel ismert történeteket!
	Hogyan élnek tovább a bibliai igék, történetek, tanítások?�
	�- néhány példa -
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	                           Kölcsey Ferenc�           Himnusz              ?        A költő verse          �
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14

