
A magvető példázata  

DIGITÁLIS 
VALLÁSÓRA 

 

Kedves Szülők! 
Kérem, hogy segítsenek a 
gyermeküknek a vallásóra 

tananyagának az 
elsajátításában! 

 
Fontos technikai 

információ: 
 

A PPT-t diavetítésben 
érdemes nézni, mert akkor 

a linkek egyszerű 
kattintásra is működnek! 

 

Békesség Istentől! 
A digitális vallásórán szükség 

lesz: 
• Stabil és folyamatos Internet 

kapcsolatra, 
• Üres lapra vagy hittanfüzetre, 

• Ceruzára és/vagy tollra, 
• Kamerás mobiltelefonra az 

írásos feladatok fotózásához! 

Javaslat: A PPT fájlok megjelenítéséhez használják 
a WPS Office ingyenes verzióját (Letölthető 
innen: WPS Office letöltések ). Az alkalmazás 
elérhető Windows-os és Android-os platformokra is! 

https://www.wps.com/download


Kezd a digitális vallásórát az óra eleji 
imádsággal! 

A mai 
digitális 

vallásórán 
arról lesz 
szó, hogy 

nyitottan kell 
fogadnunk 

Isten szavát!  



Nézd meg a következő kisfilmet!  

Tudod-e?  
Az élet elengedhetetlen 
feltételei közé tartozik a 
megfelelő élelem.  
Ahhoz, hogy jó legyen a termés 
szükség van esőre, napsütésre 
és jó földre is. Sajnos nem 
minden talaj alkalmas a 
földművelésre. Még a jó földet is 
folyamatosan és gondosan 
művelni kell, hogy teremni 
tudjon. 
 

 
 
Ide klikkelj! A 
magvető 
 
 

Jézus korában nem a vetés előtt 
szántották fel a földet, hanem 
azután, hogy a magokat a földre 
szórták. A magvető széles 
mozdulatokkal vetett. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tpov5-S2nfA
https://www.youtube.com/watch?v=Tpov5-S2nfA
https://www.youtube.com/watch?v=Tpov5-S2nfA
https://www.youtube.com/watch?v=Tpov5-S2nfA


Mire emlékszel a példázat kifejezésről?  
 
Egy kis segítséget is kaphatsz a következő dián! 
 

Emlékszel még?  



Jézus példázatok segítségével tanított! 

Mi az a példázat?  
A Példázat kifejezés a görög Parabolé szóból ered.  Olyan 

beszédmódot jelöl, amellyel az előadó vagy tanító a gondolatokat 
szóképekkel, hasonlatokkal, példatörténetekkel szemlélteti, illusztrálja. 
Ezzel a módszerrel segíti a tanítás megértését.  

Ez a beszédmód a vallásos tanítás és költészet jellegzetes formája 
volt. Jézus is gyakran használta ezt a beszédmódot tanításaihoz.  

A példázat egy elbeszélt példatörténet; Ilyen a magvető példázata is. 
Itt egy földművelésből vett példával szemlélteti Jézus, hogyan kell 
fogadnunk Isten Igéjét! 
 



Jézus ebben a példázatban a jó és a 
terméketlen földről tanít! 

Figyelmesen olvasd el a szöveget! 

Forrás: www.abibliamindenkie.hu 

http://www.abibliamindenkie.hu/


Elemezd az olvasott szöveget a kérdések 
segítségével ! 

 Hová estek a magok Jézus példázatában?  
 Mi lett a magokkal?  
 Sorold fel és írd le a füzetedbe az összes lehetőséget a történetből! 

Illusztrációt is készíthetsz!  
 

 

 



A magvető példázata, animációs 
kisfilmben    

Nézd meg a kisfilmet 
itt! 

• Figyeld meg jól azt,  
hogy mi történik a 

magocskákkal a különböző 
helyeken? 

https://www.youtube.com/watch?v=sRi6AQ8Qtk0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=sRi6AQ8Qtk0&t=2s


Jézus megmagyarázta a példázatot!  

• Az emberek így mi is különbözőképpen fogadhatjuk Jézus 
tanítását!  

• A föld itt ebben a példázatban az ember szívét jelenti. 
 A mag Isten Igéjére utal.  A magvető pedig Jézus. 

a kemény föld  Kemény szívet jelent. Lepereg róla minden, még Isten Igéje is. 
a sziklás föld  Nyitott, de felületes szívet jelent. Örül, amikor hallja Isten üzenetét, de 

amikor az élet nehézségeivel találkozik elfordul Tőle. 

a tövises föld  Nyitott, de kényelmes szívet jelent. Ha választania kell inkább saját 
kényelmét választja, mint Isten Igéjét. 

a jó föld Nyitott és befogadó szívet jelent. Aki örül Isten szavának, 
engedelmeskedik és sokszoros termést hoz így áldásos lesz az élete. 



 

Szerinted, hogyan teheted „jó földdé” a szívedet?  
Mit kell tenned ezért? 

 

 

 

 

   

 



Jól jegyezd meg! 

• Ha Jézus tanítása szerint élünk, akkor teremhet 
az életünk!  

• A szívünket folyamatosan gondozni kell, nyitottan 
kell tartani, hogy Jézus üzenete megfoganjon 
benne! 



Hallgass meg egy dalt! 

A következő dián találod az online 
feladatot!  Lapozz! 

Kattints a címre! 
 
Itt a szívem! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BRM5OgVSrz4
https://www.youtube.com/watch?v=BRM5OgVSrz4
https://www.youtube.com/watch?v=BRM5OgVSrz4
https://www.youtube.com/watch?v=BRM5OgVSrz4
https://www.youtube.com/watch?v=Zk9rUOyMpgU&t=99s
https://www.youtube.com/watch?v=Zk9rUOyMpgU&t=99s


Készítsd el az online feladatot! 

 

Kis technikai segítség a feladatok kitöltéséhez: 
 1. Diavetítésben nézd ezt a diát! 

 2. Kattints a pirossal aláhúzott szövegre! 

 3. A felugró ablakba írd be a teljes neved! (Nincs szükség regisztrálni!) 

 4. Töltsd ki a feladatokat! 

 5. Ha kész vagy, nyugodtan bezárhatod a böngészőt! (A rendszer automatikusan elmenti 
feladataidat!) 

 

Az online feladatokat itt találod! 

http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/V8BDqDDf
http://rpi-feladatbank.reformatus.hu/V8BDqDDf


Kedves 
Tanítványom!  

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, miképpen mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; 

És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts 
meg a gonosztól; 

Mert tied az ország, a hatalom és a 
dicsőség mindörökké. 

Ámen. 
(Mt 6,9-13) 

A digitális 
vallásóra 
végén így 
imádkozz!  



Szólj Uram, mert hallja szolgád! 
1 Sámuel 3,10. Kedves Szülők! 

Köszönöm a 
segítségüket! 
Isten áldását 

kívánom ezzel 
Igével! 

 Békesség Istentől! 

Tanuld meg ezt az aranymondást! 
Mond el hangosan is! 

A PPT-ben felhasznált képek a 
www.unsplash.com internetes oldalon 
találhatóak és ingyenesen letölthetök! 

http://www.unsplash.com/




Kezdjük közös imádsággal a vallásórát! 

 Békesség Istentől! 

A mai vallásórán 
Jézus Krisztus 

megkísértéséről 
lesz szó. 



Hallgasd meg ezt az éneket!  

1. Milyen fontos „szabályaid”, elveid vannak, 
amelyekhez ragaszkodsz minden áron? 

Mondj konkrét példákat!  
 

2. Mit teszel az elveid megvalósításáért? 

Ide kattints az ének elindításához! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uOvi9diBrNY


Egy kis szójátékos ráhangolás a mai 
hittanóra témájához 

• Az itt látható betűkből állíts össze értelmes szavakat!  
• Írd le a füzetedbe a szavakat!  
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Padtársaddal beszélgessetek arról, hogy 
mit jelent a kísértés szó! 

• Elevenítsétek fel az elmúlt hittanórán tanultakat! 
 
• Válaszoljatok a következő kérdésekre is: 
Milyen konkrét kísértésforrások lehetnek számunkra a 

mindennapokban? (Iskolában, otthon stb.) 
Hogyan tudunk a kísértésnek ellenállni? 
 



Jézus a Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól,  
és a Lélek indítására a pusztába ment és böjtölt 
negyven napon át, nem evett és nem ivott.  
Ekkor megkísértette Őt az ördög.  

Megtekintheted a történet 
feldolgozását a Jézus élete 

című filmből.   

Amíg a videót nézed, 
gondolkozz azon, mit 

érezhetett Jézus a 
kísértés idején! 

Ide kattints a videó elindításához! 
 

https://youtu.be/x1buX2aDaWk?t=645


 
Tudod-e? 

• Jézus küldetésének fontos 
eleme a megkísértés.  

• A pusztában erőt gyűjtött a 
nehéz embert próbáló 
szolgálatához. Elvonult böjtölni 
és imádkozni.  

• A lelki felkészüléséhez 
hozzátartozott az is, hogy 
szembekerült a kísértővel.  

• Jézus győzött a kísértés felett. 
Imádsággal és Isten Igéjével 
tudott ellenállni az ördögnek.  

• Szavait a Szentírásból idézte. 



Az ördög pedig így kísértette Őt:  
 
 

De Jézus ezt válaszolta neki: 
 

Meg van írva, hogy 
nem csak kenyérrel él 
az ember. V.ö.: Lk 4,4 

Az első kísértés: 

Ha Isten Fia vagy, 
mondd ennek a kőnek, 

hogy változzék 
kenyérré. 



Felvitte Őt az ördög, megmutatta Neki a 
földkerekség minden országát egy 
szempillantás alatt, és ezt mondta neki: 

Neked adom mindezt a hatalmat és 
dicsőséget, mert nekem adatott. 

És én annak adom, akinek akarom.  
Ha tehát leborulsz előttem, tied lesz 

mindez. 

Jézus válaszolt. 
Meg van írva: 

Az Urat, a te 
Istenedet imádd, és 
csak Neki szolgálj. 

V.ö.: Lk 4,8 

A második kísértés: 



Elvitte Őt az ördög 
Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, és ezt 
mondta Neki: 

Ha Isten Fia vagy, vesd le innen 
magad, mert meg van írva: Megparancsolja 

angyalainak, hogy őrizzenek téged, és 
kézen fogva 

vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a 
kőben. 

Jézus így válaszolt neki: 

Ne kísértsd az Urat,  
a te Istenedet. V.ö.:Lk 

4,12 A harmadik kísértés:  



• Először írjátok le a párbeszédet! 
 

• MEGJEGYZÉS: Figyeljetek a szöveghűségre!  
• A Szentírás szövegét vegyétek alapul a feladathoz! Lk 4,1-13 
• Mit figyeltetek meg Jézus és a kísértő közötti párbeszédben? 

• Hogyan reagált Jézus a kísértő szavaira? 
 
 
 

Most a padtársaddal beszélgess erről a történetről,  
majd játsszátok el a jelenetet! 



Jézus válaszai 
megmutatják nekünk, hogy 
a kísértésnek bizony ellen 

lehet állni.  
Bennünket is erre tanít. 

Ez azt is jelenti számunkra: 
 
1. Imádságban kérhetünk erőt a 

kísértés idején. 
 

2. A Szentírást olvasva 
tanácsot is kapunk, hogy 
megfelelő válaszokat találjunk 
kérdéseinkre, kétségeinkre. 

TEDD SZEMÉLYESSÉ! 

Jézus kísértései  
és azokban mutatott példája 

erőt ad számunkra a 
mindennapos harcainkban is. 



Jézus azért jött, 

hogy Istennek 
szerezzen 
dicsőséget. 

hogy Isten országát 
hozza el a földre. 

hogy Isten országát, hatalmát és dicsőségét hirdesse. 

hogy szolgálatát minden körülmény között vállalja értünk.  



ISTEN IGÉJÉBŐL MERÍTHETÜNK ERŐT ÉS VÁLASZOKAT 
A KÍSÉRTÉS IDEJÉN 

1. Hogyan tudunk Isten 
Igéjéhez igazodni?  

2. Keressetek szinonimákat 
a KITARTANI szóra! 



 

1. Hogyan készültök fel a fontos feladataitokra? 
2. Mi jelent számotokra kihívást ebben az új évben? 
 
• Gondolataitokat írjátok le egy lapra, majd beszéljétek át együtt az egész 

csoportban is a véleményeket! 
 

3-4 fős kiscsoportban beszéljétek meg  
a következő kérdéseket! 



HALLGASD MEG EZT AZ ÉNEKET!  

Mi bátorít téged a  
hittanórán tanultakból 
és ebből az énekből?  

Készíts egy vázlatot 
erről a füzetedbe! 

Ide kattints az ének elindításához! 
 

Az ének szövegéből:  

„nem kell félnem semmi bajtól, 
mert erős vagy, s értem 

harcolsz…”  

https://www.youtube.com/watch?v=CEEhsSCcgtc&list=PL7uJ6LsesqZiA6Xq9nOV8Ag2tafqQb420&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=CEEhsSCcgtc&list=PL7uJ6LsesqZiA6Xq9nOV8Ag2tafqQb420&index=14


 
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 vígy minket kísértésbe, de szabadíts 
meg a gonosztól; 

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség 
mindörökké. 

Ámen. 
(Mt 6,9-13) 

Mondjuk el 
közösen az 

Úri 
imádságot! 



„Isten pedig hűséges, és nem hagy 
titeket erőtökön felül kísérteni…”  
1Kor 10,13 

Írd fel magadnak egy lapra ezt az aranymondást, és tedd ki a 
szobádban vagy a lakásban egy jól látható helyre!  

Így mindig emlékeztetni fog téged! 
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